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OVER   DEN    IJK    VAN    GASMETERS. 

P.     L.     RIJK  E. 

Toen  onze  laatste  ijkwet  door  de  Staten-Generaal  was  aan- 

genomen, werd  ik  door  den  Minister  van  Binnenlandsche  Za- 
ken, den  heer  pock,  uitgenoodigd,  voor  de  verdere  regeling  van 

den  ijk  der  gasmeters,  een  algemeenen  maatregel  van  inwendig 

bestuur  te  ontwerpen.  Aan  dit  verzoek  werd  door  mij  voldaan. 

Bij  de  toezending  van  mijn  ontwerp  gaf  ik  den  Heer  fock  in 

bedenking  het  stuk  aan  het  oordeel  van  eenige  gasfabriekanten  en 

vervaardigers  van  gasmeters  te  onderwerpen.  Vooreerst  vond  ik 

het  billijk,  dat  zij,  die  in  deze  zaak  zoo  zeer  betrokken  waren, 

door  de  regeering  in  de  gelegenheid  gesteld  werden  hunne  be- 
langen voor  te  staan,  en  ten  tweede  was  het  zeer  mogelijk  dat 

men  zich  hunne  aanmerkingen  ten  nutte  kon  maken :  —  ik  was 
er  verre  van  verwijderd  mijn  werk  als  volmaakt  te  beschouwen. 

De  antwoorden  door  den  Minister  ontvangen  waren  over  't 
algemeen  ongunstig.  Ik  had  niets  anders  verwacht,  Ik  had 

voorgesteld  de  Engelsche  regeling  over  te  nemen,  dewijl  een 

onderzoek  in  loco,  zoowel  in  Frankrijk  en  België  als  in  Enge- 
land, mij  geleerd  had,  dat  alleen  in  het  laatstgenoemde  land 

de  misbruiken,  waarover  geklaagd  werd,  werkelijk  waren  opge- 

heven, en  daar  de  voorgestelde  regeling  ten  gevolge  zou  hebben, 

dat  de  meeste  aanwezige  gasmeters  gewijzigd  zouden  moeten  wor- 

den, hetgeen  niet  kon  geschieden  zonder  aan  de  eigenaars  dier 

werktuigen  —  in  den  regel  de  gasfabriekanten  —  kosten  te  ver- 

oorzaken, was  niets  natuurlijker,  dan  dat  deze  tegen  mijn  ont- 
werp in  verzet  zouden  komen. 

Voordat  de  heer  fock  de  zaak  had  kunnen  afdoen    werd  hij 
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door  den  heer  thorbecke  vervangen.  Deze  besloot  de  quaestie 

aan  eene  administratieve  enquête  te  onderwerpen,  en  het  ver- 

slag, door  de  met  die  enquête  belaste  Commissie  uitgebracht, 

is  onlangs  door  de  Regeering  aan  de  Tweede  Kamer  toege- 
zonden. 

De  Engelsche  regeling  wordt  in  dit  stuk  sterk  afgekeurd, 

de  Fransche  daarentegen,  met  eene,  mijns  inziens,  zeer  onge- 

lukkige wijziging,  uit  Duitschland  afkomstig,  even  sterk  aan- 
bevolen. 

Het  is  vrij  algemeen  bekend  geworden,  dat  het  eerste  ont- 

werp —  't  welk  een  derde  in  druk  heeft  doen  verschijnen  — 
van  mij  afkomstig  was.  Men  zal  het  mij  derhalve,  hoop  ik, 

niet  ten  kwade  duiden,  dat  ik  mij  in  het  openbaar  verantwoorde. 

Ik  word  er  te  meer  toe  genoopt,  dewijl  de  Commissie  van 

enquête  mijne  voor  haar  afgelegde  verklaringen  niet  alle  juist  heeft 

weergegeven  en  mij  zelfs  gezegden,  die  geen  zin  hebben,  in  den 

mond   heeft  gelegd. 

Het  zij  mij  vergund  met  eene  algemeene  consideratie  aan  te 

vangen.  Zij  is  deze.  Het  komt  mij  voor  dat  de  Commissie  niet 

genoeg  voor  oogen  heeft  gehad  het  doel  't  welk  de  wetgever, 
met  het  onderwerpen  van  de  gasmeters  aan  den  ijk,  heeft  willen 

bereiken.  Dit  doel  was  de  beslechting  van  een  tusschen  de  gas- 

verbruikers  en  gasfabriekanten  bestaand  verschil.  Dat  de  Com- 
missie de  zaak  uit  een  ander  oogpunt  beschouwd  heeft,  blijkt 

reeds  daaruit,  dat  zij  geen  geen  enkel  gasverbruiker  heeft  opge- 
roepen. Behalve  mij  en  eenige  vervaardigers  en  dépothouders 

van  gasmeters  heeft  zij  uitsluitend  gehoord  personen,  die  in  het 

bestuur  van  gasfabrieken  betrokken  waren,  en  bij  wie  derhalve 

het  finantiëel  belang  dier  fabrieken  op  den  voorgrond  stond. 

Dat  vervaardigers  of  dépothouders  van  gasmeters  evenmin  be- 
schouwd kunnen  worden  op  een  onpartijdig  standpunt  te  staan, 

blijkt  daaruit,  dat  zij  hunne  meters  in  den  regel  alleen  aan  gas- 
fabriekanten kunnen  verkoopen. 

Ik  ga  nu  over  tot  hetgeen  aanleiding  van  verschil  tusschen 

de  Commissie  en  mij  heeft  gegeven,  namelijk  de  beproevings- 
wij ze  van  den  natten  meter. 

Het  is  bekend,  dat  de  aan  wijzigingen  van  dit  instrument 

alleen  juist  zijn  wanneer  er  eene  bepaalde  hoeveelheid  water  in 
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voorhanden  is.  Is  er  meer  of  minder  in,  dan  heeft  men  eene 

miswijzing  ten  nadeele,  in  het  eerste  geval,  van  den  verbrui- 

ker, in  het  tweede  van  de  gasfabriek.  Ongelukkig  is  de  hoe- 

veelheid water  in  den  meter  voorhanden  aan  groote  veranderin- 
gen onderhevig.  Is  de  temperatuur  van  den  meter  hooger  dan 

die  van  de  in  den  grond  liggende  buizen,  dan  neemt  de  hoe- 

veelheid water  door  verdamping  voortdurend  af;  is  de  tempe- 
ratuur daarentegen  lager,  dan  heeft  het  tegenovergestelde  plaats, 

dewijl  de  waterdamp.  dien  het  door  den  meter  stroomend  gas 
meevoert  in  meerdere  of  mindere  mate  in  den  meter  tot  water 

wordt  verdicht.  Daarenboven  hebben  de  bedienden  van  de 

meeste,  zoo  niet  alle  gasfabrieken  in  last,  bij  het  nazien  der 

meters,  er  meer  water  in  te  gieten  dan  noodig  is  om  den 

waterspiegel  op  de  normale  hoogte  te  brengen. 

Die  miswijzingen  kunnen  echter  tusschen  bepaalde  grenzen 

gehouden  worden  door  twee  in  eiken  gasmeter  voorhanden  or- 
ganen :  den  vlotter  en  den  zoogenaamden  siphon  of  hevel.  Daalt 

het  water  beneden  een  zeker  peil,  dan  daalt  de  vlotter  te  gelij- 

kertijd —  de  toevoer  van  gas  wordt  belemmerd,  de  intensiteit 
van  het  licht  neem.t  af,  en,  daalt  het  water  nog  lager,  dan  kan 

men  in  't  geheel  geen  licht  meer  krijgen  Het  water  kan 
daarentegen  niet  boven  een  ander,  een  hooger,  peil  stijgen 

zonder  in  den  siphon  over  te  loopen,  hetgeen  eerst  het  op-  en 
neergaan  der  lichten  en  ten  slotte  ook  het  uitgaan  er  van  ten 

gevolge  heeft.  Zullen  echter  vlotter  en  siphon  de  miswijzingen 

werkelijk  binnen  de  vastgestelde  grenzen  houden,  dan  moeten 

zij  behoorlijk  zijn  ingericht  en  hiervan,  het  wordt  door  niemand 

ontkend,  kan  men  zich  alleen  overtuigen  door  den  toestel  twee- 

malen te  beproeven,  éénmaal  bij  laagsten  en  éénmaal  bij  hoog- 
sten  waterstand. 

Het  is  nu  deze  wijze  van  beproeving  die  door  mij  was  voor- 

gesteld ;  zij  is  de  eenige  waardoor  aan  de  bedriegelijke  hande- 

lingen, waaraan  sommige  fabriekanten  zich  schuldig  maken, 

voor  goed  een  einde  wordt  gemaakt.  Zij  is  ook  de  beproe- 

vingsAvijze  die  in  Engeland  door  de  wet,  na  rijp  onderzoek  in 

de    beide  Parlementshuizen,   is  voorgeschreven 

In  België  en  Duitschland  waar  de  zaak  bij  besluiten  van  de 

uitvoerende  macht  of  instructiën,  en  te  Parijs  alsmede  te  Lyon, 
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waar  zij  door  beschikkingen  van  prefecten  is  geregeld,  wordt 

eene  andere  beproevingswij  ze  gevolgd.  Men  vordert  dat  aan  el- 
ken  natten  gasmeter  behalve  den  siphon,  zonder  welken  het 

werktuig  toch  geen  dienst  kaïi  doen,  en  den  vlotter,  waarvoor 

de  gasfabriekant  wel  zorgt,  nog  aanwezig  zij  eene  omgebogen 

buis,  gewoonlijk  régulateur  genoemd,  die  in  gemeenschap  staat 

met  eene  zijopening  die  door  een  schroef  gesloten  kan  wor- 
den. Wil  men  nu  den  gasmeter  onderzoeken,  dan  wordt  die 

schroef  losgemaakt  en  men  giet  in  den  meter  zooveel  water, 

dat  het  in  den  régulateur  overloopt  en  langs  de  zijopening  be- 
gint uit  te  vloeien.  Alsdan  wordt  de  opening  gesloten  en 

men  kan  met  de  beproeving  aanvangen. 

Het  is  deze  beproevingswij  ze  die  door  de  Commissie  wordt 
aanbevolen. 

Het  is  echter  duidelijk  dat  de  aanwijzingen  van  het  werk- 
tuig,  wanneer  het  in  dienst  wordt  gesteld,  alleen  juist  zullen 

zijn,  wanneer  het  water  zich  toevallig  op  de  hoogte  bevindt 

waarop  het  verkeerde  toen  het  werktuig  beproefd  werd.  Daar  de 

siphon  niet  onderzocht  is,  kan  de  inrichting  van  dien  aard  zijn,  dat 

het  water  veel  hooger  dan  die  zoogenaamde  normale  waterlijn  staat, 

en  dat  niemand  kan  voorspellen  hoe  groot  de  mis  wij  zingen  ten  na- 

deele  van  den  verbruiker  zullen  zijn.  —  Men  bewaart  te  Londen 
een  gasmeter  die  de  duidelijke  kenteekenen  draagt  van  100 

pCt.  ten  nadeele  van  den  gebruiker  te  hebben  gewezen.  —  Wat 
de  miswijziugen  ten  nadeele  van  den  fabriekant  betreft,  het 

spreekt  van  zelf,  dat  deze  geene  meters  aflevert,  zonder  de 

werking  van  den  vlotter  te  hebben  nagegaan  en  zich  te  hebben 

overtuigd,  dat  hij  bij  het  instrument  geene  groote  schade 
kan  lijden. 

Wat  antwoordt  de  Commissie  hierop? 

//Er  bestaat  een  eenvoudig  middel  om  zich  te  overtuigen, 

„  dat  de  meter  niet  te  hoog  gevuld  is,  namelijk  door  het  doen 
„  afloopen  van  het  water  door  het  uitnemen  van  de  daartoe  be 

//  stemde  schroef,  die  thans  aan  alle  natte  gasmeters  gevonden 

//  wordt." 
Aan  alle  natte  gasmeters?  Het  zij  mij  vergund  te  doen 

opmerken  dat  de  Commissie  zelf  mij  natte  gasmeters,  uit  eene 

inlandsche  fabriek  afkomstig,    ter  onderzoek  heeft  toegezonden, 
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en  dat  aan  deze  meters  —  overigens  uitnemende  werktuigen  — 

in  't  geheel  geene  zijschroeven  aanwezig  waren. 
De  Commissie  heeft  meer  dan  éénmaal  van  mij  vernomen 

dat  de  vraag,  of  de  gas  verbrui  kers  met  de  werking  dier  zij- 
schroef  bekend  waren,  van  het  oogenblik  af,  dat  ik  mij  met 

deze  zaak  heb  bezig  gehouden,  bij  mij  een  pnnt  van  onder- 
zoek is  geweest.  Aan  al  mijn  bekenden,  die  gasverbruikers 

waren,  heb  ik  toen  gevraagd,  of  zij  die  zij  schroef  ooit  hadden 

losgemaakt.  Slechts  van  vier  —  drie  er  van  waren  indu- 

striëelen  wier  gasrekening  jaarlijks  honderden  van  guldens  be- 

droeg —  heb  ik  een  bevestigend  antwoord  ontvangen.  Van  ve- 
len kreeg  ik  zelfs  het  bescheid  „men  heeft  ons  altijd  gezegd 

//  dat    in    een  gasmeter  niet  te  veel  water  aanwezig  kon  zijn.,, 
De  Commissie  mijne  verklaring  met  stilzwijgen  voorbij- 

gaande, zegt :  » Het  is  der  Commissie  gebleken  dat,  naar  het 
//  oordeel  der  meeste  gasfabriekanten,  de  verbruikers  in  het 

//  algemeen  met  de  werking  der  zijschroef  zeer  wel  bekend  zijn.'' 
Ik  heb  nooit  gevorderd,  dat  men  mij  op  mijn  woord  zou 

gelooven,  maar  waarom  worden  zij,  die  bij  het  bestendigen 

van  den  tegen woordigen  toestand  belang  hebben,  wel  op  hun 

woord  geloofd?  Ware  het  niet  natuurlijk  geweest  zich,  om- 
trent dit  punt  althans,  in  de  eerste  plaats  tot  de  verbruikers 

zelf  te  wenden? 

Hoe  is  ook  met  het  beweren,  dat  de  verbruikers  met  de 

werking  dier  zijschroef  zeer  wel  bekend  zijn,  en  zich  die  ken- 

nis ten  nutte  maken,  te  rijmen  het  feit,  meer  dan  eens  voor- 

gekomen, dat  Directeurs  van  gasfabrieken,  onderricht  dat  gas- 
verbruikers werkelijk  het  overtollige  water  lieten  afloopen,  die 

zijschroef  zijn  komen  verzegelen? 

Doch  de  zaak  mag  beschouwd  worden  in  coufesso  te  zijn. 

Men  raadplege  slechts  het  handboek  over  gas  verlichting  dat 

thans  het  meeste  gezag  heeft,  namelijk  het  Handbvchfür  Stein- 

kohlengas  Beleuchtung  van  schilling.  De  schrijver,  die  ove- 

rigens overal  de  natte  gasmeters  tegen  de  droge  in  bescher- 

ming neemt,  zegt  uitdrukkelijk  blz.  394  2e  uitg.,  dat  de  be- 
dienden der  gasfabrieken,  bij  het  nazien  der  meters,  na  ze  eerst 

tot  de  normale  hoogte  te  hebben  aangevuld,  de  zijschroef  slui- 
ten om  eene  zekere  hoeveelheid  vjater  hij  te  gieten.   Wat  zou  nu 
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dit  bijgieten  baten,  zoo  de  verbruikers  wisten,  dat  hun  belang 

meebrengt  dit  overtollige  water  te  laten  afloopen  en  zij  dit  ook 

deden  ? 

De  Commissie  meent,  dat,  zoo  het  bewuste  gebrek  aan  ken- 
nis werkelijk  bestaat,  men  hierin  zou  kunnen  voorzien,  door 

voor  te  schrijven,  dat  //  na  de  verificatie  van  eiken  natten  gas- 
//meter,  door  den  ijker  eene  verklaring  van  het  gebruik  zal 

'/  worden  afgegeven,  welk  stuk,  bij  het  verhuren  van  den  me- 

//  ter,  aan  den  huurder  moet  worden  ter  hand  gesteld/' 
Men  zal  dus  de  gasmeter  op  eene  gebrekkige  wijze  onder- 

zoeken, maar,  om  dit  goed  te  maken,  den  gebruikers  een  do- 
cument in  handen  geven,  waaruit  zij  kunnen  zien,  hoe  zij 

zich  tegen  het  bedrog,  dat  met  die  —  van  regeeringswege  goed- 

gekeurde —  toestellen  gepleegd  kan  worden,  kunnen  vrijwaren ! 
Tn  de  instructie  aan  de  ijkers  te  verstrekken  zal  bepaald 

worden,  dat  de  hewuste  gebruiksverklaring  bij  het  verhuren 

van  den  meter  aan  den  huurder  zal  worden  ter  hand  gesteld, 

doch  welke  waarborg  heeft  men  dat  de  gasfabriekanten  zich 
aan  die  instructie  zullen  houden? 

Door  de  Commissie  wordt  opgemerkt  dat  het  '/  publiek  ma- 
//ken  van  het  verslag  der  gehouden  enquête  en  het  advies  der 

//Commissie,  benevens  het  onderwijs  in  de  natuurkunde  aan 

//de  middelbare  scholen  zoo  vele  middelen  zijn,  die  strekken 

//kunnen  om  de  gasverbruikers  nopena  hunne  belangen  in  te 

//lichten." 
Yan  hen,  die  weten  hoe  weinig,  in  den  regel,  officiëele  do- 

cumenten hier  te  lande  gelezen  worden,  zullen  er  geloof  ik 

niet  velen  zijn,  die  de  optimistische  verwachtingen  der  Com- 

missie omtrent  de  verspreiding  van  haar  verslag  zullen  dee- 
len,  en,  wat  den  invloed  der  middelbare  scholen  betreft,  het 

tijdstip,  waarop  men  verwachten  kan  dat  alle  gasverbruikers 

die  scholen  bezocht  zullen  hebben,  is  zeker  verre  van  nabij. 
Doch  laat  ons  aannemen  dat  het  door  de  Commissie  aan  de 

hand  gegeven  middel  gunstig  werkt  en  dat  het  ieder  gas- 

verbruiker  bekend  is,  dat  hij  het  waterpeil  van  zijn  meter 

voortdurend  te  controleeren  heeft.  De  gasfabriekanten,  die  ge- 
woon waren  hunnen  verbruikers  te  veel  te  laten  betalen, 

zonden  spoedig  het   middel  gevonden  hebben  om  hen  te  dwin- 
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gen  het  water  in  hunne  meters  boven  de  normale  lijn  te  hou- 
den. Zij  hebben  slechts  gasmeters  te  bestellen,  zoo  ingericht, 

dat  de  vlotter  den  toevoer  van  gas,  zoodra  het  water  maar 

even  onder  de  normale  lijn  daalt,  afsluite.  Gesteld  nu  dat  een 

gasverbruiker  bij  wien  zoodanige  meter  is  geplaatst,  na  het 

vertrek  van  den  bediende,  die  het  instrument  heeft  opgesteld, 

het  water  dat  deze  er  in  te  groote  hoeveelheid  heeft  ingegoten 

late  afloopen,  clan  zal,  zoo  de  temperatuur  van  het  instrument 

hooger  is  dan  die  van  in  den  grond  liggende  buizen,  ten  ge- 

volge van  het  verdampen  van  het  water,  de  vlotter  gaan  da- 
len. De  toevoer  van  gas  zal  dadelijk  verminderen  en,  zoo  de 

verdamping  voortgaat,  weldra  geheel  ophouden.  Op  de  klacht, 

tot  de  administratie  der  gasfabriek  gericht,  wordt  geantwoord, 

dat  er  meer  water  bij  den  meter  gevoegd  moet  worden.  De 

raad  wordt  opgevolgd  —  doch,  eenige  dagen  later,  heeft  het- 
zelfde verschijnsel  plaats ;  er  wordt  op  nieuw  geklaagd,  maar 

men  krijgt  geen  ander  bescheid.  —  Gelooft  men,  dat,  wanneer 
het  feit  zich  telkens  herhaalt,  de  gasverbruiker  niet  eindelijk 
zal  besluiten  liet  water,  dat  de  bediende  der  fabriek  in  den 

meter  gegoten  heeft,  er  maar  in  te  laten ;  vooral  wanneer  men 

hem  gezegd  zal  hebben  :  ziet  gij  nu  niet  in  hoe  weinig  men 

die  gebruiksverklaring  kan  vertrouwen? 

De  Commissie  zegt  dat  er  te  minder  reden  is  de  gasfabrie- 
kanten te  dwingen  hunne  meters  te  veranderen,  dewijl  //zij 

//  verscheidene  inrichtingen  in  oogenschouw  heeft  genomen, 

//waarbij,  op  vernuftige  wijze,  een  constant  niveau  kan  worden 

//verkregen  "  De  Commissie,  na  eene  beschrijving  van  een  dier 
inrichtingen  te  hebben  gegeven,  voegt  er  ten  slotte  bij  n  dat 

'/het  zeer  waarschijnlijk  is,  dat,  bij  de  tegenwoordige  vorde- 
ringen in  de  werktuigkunde,  het  tijdstip  niet  meer  verre  is, 

//waarop  het  hoofdgebrek  der  natte  meters,  de  veranderlijke 

//  waterstand  voor  goed  zal  worden  weggenomen." 
Zullen  de  gasverbruikers  van  het  tegenwoordige  geslacht  bij 

het  vernemen,  dat  in  hun  toestand  feitelijk  geene  wijziging  wordt 

gebracht,  het  niet  een  schrale  troost  vinden,  dat  —  later  — 
natte  meters  zullen  worden  uitgevonden,  waarmede  het  bedrog, 

waarover  zij  klagen,  niet  meer  mogelijk  zal  zijn  ?  Daarenboven, 

het  is  nu  ongeveer  een  halve  eeuw  geleden,  dat  de  natte  meter  is 
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uitgevonden,  en  telkens  zijn  de  uitvindingen,  waardoor  het  be- 

wuste gebrek  heette  te  zijn  overwonnen,  niet  steekhoudend  be- 
vonden. Doch  gesteld  het  middel  is  gevonden.  Wat  zal  het 

helpen?  De  gasfabriekanten,  die  zich  aan  oneerlijke  praktijken 

schuldig  maken,  zullen  zich  immers  wel  wachten  van  die  ver- 
beterde gasmeters  gebruik  te  maken? 

Het  zij  mij  overigens  vergund  te  doen  opmerken,  dat  de  Com- 
missie, wanneer  zij  beweert,  dat  de  Fransche  beproevingswij  ze 

voldoende  is,  eene  meening  uitspreekt  in  strijd  met  den  geest  onzer 

nieuwe  ijkwet.  De  Commissie  gaat  toch  klaarblijkelijk  uit  van 

de  stelling :  zoodra  het  den  kooper  mogelijk  is  zich  tegen  bedrog 

te  vrijwaren  kan  hij  niet  vorderen,  dat  de  wet  hem  tegemoet 

kome.  —  Het  zal  mij,  geloof  ik,  niet  moeilijk  vallen  aan  te 
toon  en  dat  door  de  tegenwoordige  wet  een  ander  beginsel  wordt 

gehuldigd.  Vroeger  immers  werden  wel  de  gewichten,  maar 

niet  de  weegwerktuig  en  geijkt,  en  aan  hen,  die  beweerden,  dat 

juiste  gewichten  niets  hielpen,  zoolang  de  verkooper  valsche  ba- 
lansen kon  gebruiken,  werd  geantwoord  :  de  kooper  kan  zich 

van  de  onjuistheid  eener  balans  telkens  overtuigen ;  hij  heeft 

maar  te  eischen;  dat  de  gewichten  overgebracht  worden  op  de 

schaal  waar  het  gewogene  zich  bevond,  en  omgekeerd,  het  ge- 
wogene  op  de  andere  schaal,  de  onjuistheid  der  balans  zal  zich 

dan  dadelijk  verraden.  Wat  heeft  nu  de  wetgever,  blijkens  de 

door  hem  vastgestelde  wet,  geantwoord  ?  —  dat  alles  moge  waar 
zijn,  maar  de  ondervinding  heeft  geleerd  dat  de  koopers  van 

het  aangeprezen  middel  hoogst  zelden  gebruik  maken  —  dit 

is  voor  mij  voldoende  —  ook  de  weegwerktuigen  zullen  on- 
derzocht worden. 

De  Commissie  beweert  van  de  door  mij  aanbevolen  methode 

(de  Engelsche)  dat  zij  zou  zijn  tijdroovend,  onnoodig  en  ten  na- 
deele  van  de  natte  gasmeters. 

Tijdroovend.  Het  komt  mij  voor  dat,  zoo  er  inderdaad,  zal 

de  toestel  te  vertrouwen  zijn,  twee  beproevingen  noodig  zijn,  de 

meerdere  tijd.  die  alsdan  voor  het  onderzoek  gevorderd  wordt, 

geene  reden  mag  zijn  om  de  tweede  beproeving  achterwege  te 

laten,  wel  om   een  hooger  ijkloon  te  vorderen. 

Onnoodig.  Men  heeft  gezien  wat  men  van  dit  beweren  te 
denken  heeft. 
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Ten  nadeele  van  de  natte  gasmeters.  Met  deze  uitspraak  schijnt 

de  Commissie  mij  toe  in  lijnrechten  strijd  met  zich  zelf  te 

geraken.  Men  stelle  zich  voor  twee  gasverbruikers,  de  een  in 

het  bezit  van  een  gasmeter  naar  de  inzichten  der  Commissie 

van  enquête,  de  andere  van  een  meter  naar  de  Engelsche  me- 

thode onderzocht.  Men  zal  zeker  wel  toegeven,  dat  de  gasfa- 
briekant,  die  den  eersten  gasmeter  heeft  afgeleverd,  zich  vooraf 

overtuigd  zal  hebben,  dat  de  vlotter  zoo  geplaatst  is,  dat  de 

miswijzing  niet  te  zeer  ten  zijnen  nadeele  kan  zijn.  Nemen 

wij  aan,  dat  hij  nog  eene  miswijzing  van  3  pCt.  heeft  toege- 
laten. Hij,  die  dezen  meter  gebruikt,  zorgt  telkens  voor  het 

afloopen  van  het  water;  —  althans  dit  wordt  door  de  Commis- 

sie ondersteld.  —  De  speling  is  derhalve  o  pCt.  Bij  den  anderen 

meter  is  geene  zijopening  aangebracht  ;  het  water,  dat  de  be- 
diende der  gasfabriek  er  in  gegoten  heeft,  blijft  er  in;  derhalve 

bij  den  aanvang  zal  de  miswijzing  stellig  2  pCt.  ten  nadeele 

van  den  kooper  zijn ;  eerst  later  zal  zij  3  pCt.  ten  nadeele 

van  de  gasfabriek  kunnen  worden.  De  speling  is  derhalve  bij 

dezen  toestel  5,  bij  den  vorigen  3  pCt.  Men  ziet  hieruit  ten 

duidelijkste,  dat,  wil  de  Commissie  hare  uitspraak  staande  hou- 

den, zij  de  onderstelling  —  dat  de  verbruikers  met  de  werking 

der  zij  schroef  bekend  zullen  zijn  —  moet  laten  varen. 
De  Commissie  tracht  sterk  te  doen  uitkomen  de  onbillijkheid, 

die  er  in  gelegen  is,  dat,  zooals  de  engelsche  regeling  mee- 
brengt, de  miswijzing  ten  nadeele  van  den  verkooper  de  helft 

meer  kan  bedragen  dan  de  miswijzing  ten  nadeele  van  den  koo- 

per. Zij  zegt  dat  //  de  waarborgen  voor  gasverkooper  en  gas- 

//  verbruiker  gelijk  behooren  te  zijn,  en  dat  er  geene  reden  be- 

//  staat  om.  op  het  voetspoor  van  de  in  sommige  andere  Sta- 
//  ten  bestaande  voorschriften,  de  belangen  van  laatstgenoemden 

//  meer  bijzonder  in  bescherming  te  hemen." 
Ik  moet  doen  opmerken  dat  de  zaak  op  zoodanige  wijze,  voor 

zoover  mij  bekend  is,  slechts  in  één  Staat,  namelijk  in  Enge- 

land geregeld  is,  voorts  dat  die  onbillijkheid,  ook  mij  getrof- 
fen had,  eu  dat  ik  daarom  dadelijk  onderzocht  heb  wat  er  in 

Engeland  aanleiding  toe  gegeven  had.  Ik  heb,  tot  wien  ik  mij 

ook  wendde,  altijd  hetzelfde  antwoord  ontvangen.  Het  voor- 
nemen   in    den    aanvang   was    het    remedie  voor  beide  partijen 
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gelijk  te  stellen,  maar  het  is  op  aandrang  —  niet  der  gasver- 
bruikers  —  maar  der  gasverkoopers  en  fabriekanten  van  natte 

meters  geweest,  dat  het  remedie  ten  nadeele  der  gasfabriekan- 
ten  tot  op  3  pCt.  gebracht  is.  Deze  zeiden,  liever  van  tijd 

tot  tijd  een  meerder  verlies  van  1  pCt.  te  willen  lijden  dan 

hunne  gasmeters  zoo  dikwerf  te  moeten  aanvullen. 

Van  al  de  wijzigingen,  door  de  Commissie  voorgesteld,  heeft 

geen  mij  zoo  verbaasd  als  het  voorstel  om  de  werkelijke  druk- 
king, waaronder  de  gasmeters  beproefd  zullen  worden,  van  10 

op  40  millimeters  te  brengen,  dus  met  300  pCt.  te  verhoo- 

gen.  Ik  moet  bekennen  dat  ik  een  voorstel  in  tegenoverge- 
stelden zin  eerder  verwacht  had  Immers  in  andere  landen, 

heeft  men  slechts  voor  het  verschil  in  drukking  bij  in-  en 

uitlaat  2\  millimeters  als  maximum  toegelaten,  en  inder- 
daad het  belang  der  gasfabriekanten,  even  als  dat  van  het 

publiek,  brengt  mede,  dat  de  meters  onder  de  kleinst  moge- 
lijke drukking  dienst  kunnen  doen.  Hoe  grooter  het  verlies  is 

aan  drukking,  dat  het  gas,  bij  het  stroomen  door  den  meter 

ondergaat,  hoe  grooter  de  drukking  moet  zijn  in  de  onder  den 

grond  liggende  buizen.  Iedereen  weet,  dat  men  die  buizen, 

vooral  in  ons  land,  niet  luchtdicht  kan  houden  ;  voortdurend 

heeft  er  derhalve  lekking  plaats,  en  het  is  duidelijk,  dat  die 

lekking  met  de  drukking,  waaronder  zich  het  gas  bevindt,  moet 

toenemen.  Niet  alleen  lijdt  de  fabriekant  bij  toenemende  lek- 

king een  grooter  geldelijk  verlies,  maar  ook  de  grond  wordt 
sterker  en  verder  met  gas  doortrokken.  Welk  een  nadeel  voor 

drinkwater  en  boomen  uit  dit  verder  en  verder  doordringen 
van  gas  ontstaat  is  van  algemeene  bekendheid. 

De  Engelschen  beroemen  er  zich  op,  dat  hunne  ijkwet  een 

grooten  vooruitgang  in  de  fabricatie  der  gasmeters  ten  gevolge 
heeft  gehad.  Wordt  het  voorstel  der  Commissie  aangenomen, 
onze  ijkwet  zal  eene  tegenovergestelde  uitwerking  hebben 
Geen  blikslager,  hoe  onbekwaam  ook,  die  niet  meters  kan  ver- 

vaardigen, welke  aan  de  door  de  Commissie  gestelde  eischen 
beantwoorden,  en  hij  zal  het  te  gemakkelijker  kunnen  doen, 
dewijl  zij  verworpen  heeft  de  bepaling,  die  men,  niet  alleen 
iïl    de    Engelsche  wet,  maar  ook  in  de  verordeningen  van    an- 
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dere  landen  aantreft,  namelijk  dat  een  meter,  om  geijkt  te 

kunnen  worden,  bij  het  in  werking  komen  van  het  volle  meet- 
vermogen,  voldoend,  namelijk  gestadig  licht  moet  leveren. 

Doch,  mocht  al  deze  uitwerking  der  bepaling  achterwege  blij- 
ven, onbetwistbaar  is  het  dat  elk  fabriekant  van  natte  meters, 

krachtens  die  bepaling  zal  kunnen  eischen,  dat,  bij  de  be- 

proeving zijner  toestellen,  de  uitlaatkraan  geheel  worde  open- 

gezet, dat  daar  althans  geene  grootere  werkelijke  drukking  aan- 

wezig zij  dan  die  welke  gewoonlijk  in  de  gasleiding  der  ge- 
bouwen overwonnen  moet  worden.  Alsdan  zal,  zooals  proeven, 

die  elk  oogenblik  herhaald  kunnen  worden,  mij  geleerd  heb- 
ben, een  gewone  5  lichtsmeter  als  een  i  5,  en  een  1 0  lichtsmeter 

als  een  20  lichtsmeter  enz.  geijkt  moeten  worden.  Welk 

hiervan  het  gevolg  zal  zijn,  zullen  wij   straks  zien. 

Wanneer  men  in  het  bezit  is  van  een  gasmeter  die  b.v  als 

een  30  lichts  meter  geijkt  is,  en  men  steekt  een  minder  aan- 

tal lichten  aan,  dan  wijst  de  meter  ten  nadeele  van  den  koo- 
per.  Laat  men  daarentegen  meer  dan  30  lichten  branden, 

dan  heett  men  ook  eene  miswijzing,  maar  ten  nadeele  der  fa- 
briek De  voorgestelde  wijziging  heeft  waarschijnlijk  tot  doel 

het  den  gasverbruikers  onmogehjk  te  maken  meer  lichten  te 

laten  branden  dan  waarvoor  de  meter  geijkt  is.  Het  spreekt 

immers  van  zelf,  dat,  is  een  meter  beproefd  onder  eene  wer- 
kelijke drukking  van  40  millimeters,  het  alsdan  onmogelijk  is, 

zoo  de  gasfabriek  geene  hoogere  drukking  geeft,  meer  gas  dan 
voor  30  lichten  door  den  meter  te  laten  stroomen.  Maar  kan 

men  den  gasfabriekant  niet  voor  zich  zelf  laten  zorgen?  Hij 

heeft  immers  de  bevoegdheid,  hem  ook  door  de  Engelsche  wet 

toegekend,  zelf  de  grootte  van  den  te  gebruiken  meter  te  be- 

palen, en  laat  een  verbruiker,  in  1t  geheim,  een  grooter  aantal 
branders  op  zijn  gasleiding  zetten,  dan  wordt  zulks  dadelijk  aan- 

gewezen door  de  meerdere  hoeveelheid  gas,  die  's  maands  ver- 
brand wordt  Ook  schijnt  de  Commissie  niet  genoeg  gelet  te 

hebben  op  de  omstandigheid,  dat,  wordt  er  aan  de  fabriek  eene 

werkelijke  drukking  van  4  0  millimeters  gegeven,  het  gas  niet 

overal  met  die  drukking  vóór  de  meters  zal  staan.  Op  het 

uiteinde  van  het  buizennet  zal,  zooals  uit  de  enquête  gebleken 

is,  die  drukking  slechts   10  a   15  millimeters  kunnen  zijn.  En 
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wat  zal  hiervan  hel  gevolg  zijn?  Dat  men,  wil  men  aan  het 

uiteinde  van  het  buizennet,  b.v.  5  lichten  branden,  niet  met 

een  5  lichtsmeter  zal  kunnen  volstaan;  men  zal  de  toevlucht 

moeten  nemen  tot  een,  die,  volgens  de  bepalingen  der  Com- 

missie, als  een  10  of  15  lichtsmeter  geijkt  is.  Op  hoeveel 

tegenstand  zal  men  alsdan  niet  stuiten,  hoeveel  wantrouwen 

zal  men  niet  opwekken,  en  ongelukkig  zal  dit  wantrouwen 

niet  ongegrond  zijn,  want  niemand  zal  ontkennen,  dat  een 

meter,  onder  eene  werkelijke  drukking  van  40  millimeters  be- 

proefd, zoo  hij  onder  eene  kleinere  drukking  gebruikt  wordt, 

altijd  en  voortdurend  ten  nadeele  van  den  verbruiker,  zal  wijzen. 

Het  zij  mij  vergund,  nog  te  doen  opmerken,  dat  geen  der 

door  de  Commissie  gehoorde  belanghebbenden  eenig  bezwaar 

tegen  de  door  mij  voorgestelde  drukking  had  geopperd,  en  dat 

het  eenig  gezag,  dat  ingeroepen  kan  worden,  de  instructie  is,  die, 

krachtens  de  ijkwet  voor  den  Noordduitschen  Bond,  door  Ber- 

lijnsche  autoriteiten  is  vastgesteld.  Die  instructie  draagt  ech- 
ter de  duidelijkste  blijken  van  met  oneindig  minder  kennis 

van  zaken  dan  de  Engelsche  te  zijn  ontworpen.  Ik  behoef 

slechts  te  wijzen  op  de  wijze,  volgens  welke  in  beide  landen  te 

werk  moet  worden  gegaan  om  uitwendige  lekking  aan  een  meter 

te  ontdekken.  Volgens  de  Duitsche  methode  worden  voor  dit 

onderzoek  minstens  zoovele  uren  vereischt  als  minuten  volgens 

de  Engelsche. 
De  Commissie  heeft  mede  verworpen  de  bepaling,  krachtens 

welke  een  meter  bij  den  ijk  wordt  afgewezen  //  zoo  de  inrich- 

//  ting  van  dien  aard  is  dat  de  verkooper  of  de  verbruiker,  zon- 
// der  dat  dit  te  bemerken  is,  den  toestel  onjuiste  aanwijzingen 

'/kan  doen  geven. " 
Derhalve,  hoe  ongelooflijk  zulks  ook  schijnen  moge,  de  Com- 

missie is  van  meerling  dat  zoodanige  meters  wel  moeten  worden 

toegelaten !  De  bepaling  had  overigens  voornamelijk  tot  doel  te 
voorkomen,  dat  de  verbruikers  door  het  losmaken  van  een  schroef 

aan  den  siphon,  en  het  daaraan  hechten  van  een  caoutchouc  buis, 

gas,  zonder  dat  de  meter  zulks  aanwijst,  tot  een  of  meer  dier  lam- 

pen kunnen  voeren,  die  tegenwoordig  overal  te  koop  worden  aange- 

troffen. Ik  weet  wel  dat  zoodanige  handeling  onder  het  bereik  dei- 
strafwet  valt,  doch   het  bewijs  is  in  de  meeste  gevallen  moeilijk 
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te  leveren.  Daarenboven  waarom  de  gasverbruiken  aan  die  ver- 

zoeking blootgesteld  ?  Er  is  te  minder  reden  voor,  dewijl  me- 
ters, volgens  de  voorschriften  der  Engelsche  wet  ingericht,  niet 

duurder  zijn  dan  andere. 

De  ijk  wet  van  186  9  had  het  ij  kloon  wel  voor  gewone  ma- 
ten en  gewichten  afgeschaft,  maar  het  voor  gasmeters  in  stand 

gehouden.  De  Commissie  heeft  voorgesteld  de  vrijstelling  ook 

tot  de  laatstgenoemde  toestellen  uit  te  strekken.  Ik  twijfel 

echter  of  de  door  de  Commissie  aangevoerde  argumenten  wel 

als  afdoende  te  beschouwen  zijn.  Ieder  onzer,  zelfs  de  gering- 

ste daglooner,  koopt  bij  de  maat  en  't  gewicht.  Ieder  onzer 
heeft  dus  belang  bij  de  juistheid  van  maten  en  gewichten. 

Daarom  dan  ook  heeft  de  Nederlandsche  wetgever  gemeend  dat 

de  kosten  van  den  gewonen  ijk  gevoegelijk  uit  de  opbreng- 

sten der  algemeene  belastingen  gevonden  konden  worden.  — 

Daarentegen  bij  de  juistheid  van  een  gasmeter  heeft,  behalve 

den  fabriekant,  alleen  belang  hij,  die  het  werktuig  zal  gebruiken, 

en  hoogst  onbillijk  zou  het  zijn  anderen  de  kosten  van  het 

onderzoek  naar  die  juistheid  te  laten  dragen.  Nu  wordt  er  wel 

is  waar  beweerd,  dat  b.  v.  ook  meetkettingen  enz.  kosteloos 

geijkt  worden,  en  dat  deze  toch  niet  van  algemeen  gebruik 

zijn.  Maar  hoeveel  meetkettingen  zijn  er  in  den  lande  en  kost 

het  onderzoek  dier  toestellen  den  Staat  jaarlijks  wel  een  tien- 

duizendste gedeelte  van  hetgeen  hij  voor  den  ijk  der  gasmeters 

zal  hebben  te  besteden?  Voorwaar  zoo  ergens  dan  is  hier  van 

toepassing  het  minima  non  curat  preetor. 

De  berekeningswijze  omtrent  het  ijkloon  der  gasmeters  bij 

de  wet  van  lcS69  vastgesteld  zou  ten  gevolge  gehad  hebben, 

dat  voor  natte  meters  meer  betaald  zou  zijn  geworden  dan  voor 

droge.  Het  onbillijke  hiervan  wordt  door  de  Commissie  in 

het  breede  uiteengezet.  Ik  had  doen  opmerken  dat  die  bepa- 
ling niet  zoo  onbillijk  was,  dewijl  de  beproeving  van  den  natten 

meter  veel  meer  tijd  dan  die  van  een  even  grooten  drogen 

meter  vereischte.  Het  verschil  in  ijkloon  zou  nooit  meer  dan 

74  pCt  —  en  dat  nog  maar  voor  sommige  meters  —  bedra- 
gen, terwijl  het  verschil  in  tijd,  zoo  de  natte  meter  slechts  één- 

maal beproefd  werd,  meer  dan  400,  en  zoo  hij,  zooals  in  En- 
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geland  geschiedt,  twee  malen  beproefd  werd,  900  pCt.  zou 

kunnen  bedragen.  De  Commissie  beweert  nogtans,  dat  het 

haar  niet  gebleken  is,  dat  voor  het  onderzoek  van  een  natten 

meter  zooveel  meer  tijd  als  voor  dat  van  een  drogen  vereischt 

wordt,  althans  zoo  de  verificatie  van  beide  soorten  van  meters 

slechts  éénmaal  geschiedt,  en,  tot  staving  van  haar  gevoelen 

haalt  zij  eenige  regelen  aan  uit  een  verslag  van  den  ijker 

mills  te  Londen  (Fourth  Report  of  the  Slandards  Commis- 

sion  p.  307),  er  bijvoegende,  dat  daar  van  het  door  mij  be- 
beweerde  niets  te  vinden  is.  Maar  niet  op  dat  verslag 

had  ik  mij  beroepen,  wel  op  eene  tabel,  die  er  bijgevoegd 

is,  en  die  de  uitkomsten  bevat  van  proeven  omtrent  de  hoe- 

veelheid gas,  die  voor  het  onderzoek  van  natte  en  droge  me- 
ters vereischt  wordt.  Het  is  mogelijk,  dat  de  heer  mills 

uit  zijne  cijfers  niet  dadelijk  de  conclusie,  die  er  in  ligt,  heeft 

getrokken.  Het  is  echter  een  op  het  gebied  der  experimen- 
teele  wetenschappen  gewoon  verschijnsel,  dat  een  waarnemer 

cijfers  meedeelt,  waarvan  hij  toont  niet  de  geheele  portee  te 
hebben  ingezien,  en  nooit  wordt  er  aan  gedacht  hem,  die  uit 

de  gegeven  cijfers  eene  overigens  rechtmatige  conclusie  trekt, 

als  exceptie  van  niet  ontvankelijkheid  tegen  te  werpen,  dat  de 

oorspronkelijke  waarnemer  die  gevolgtrekking  uit  zijne  cijfers 

niet  had  afgeleid. 

De  bedoelde  tabel  is  de  volgende : 

Wet  Meters. 

Size. 
Pressure  Test. Measure  Tests. Averaged TotaU 

2   and  3   lig  hts 0,25 2  at       5  f  eet 10,25 

5   lig  hts 
0,60 

2    //      10     // 20,50 

10       // 
1,00 2    //     10  to  20  feet 

31,00 

20       // 2,00 
2    //      20   //    40      // 62,00 

30       // 3,00 2    //      50  feet 103,00 

50       // 4,00 
2     //      50      // 104,00 

60       // 
6,00 

2     //    100     // 206,00 

80       // 
8,00 

2    //   100      // 208,00 

100       // 10,00 2    „   100      n 210,00 

150       * 15,00 2    //    100      // 
21"),00 

200       // 20,00 2    //    100      m 220,00 
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Dry  Meiers. 

1    liglitandunder 
0,20 

1   at     2  feet 

2,20 2   to   5   lig  hts 0,25 
1    //      4      // 

4,25 10   to  20  >7>i^ 1,00 1    //      5^10  feet 
8,50 30   Hghts 

2,00 
1    ff   10  feet 12,00 

50       // 
3,00 

1    //   20     // 23,00 
60       // 

4,00 
1    //   20     t, 

24,00 
80       // 

4,00 
\     ff  40     // 44,00 

100       // 
6,00 

1     //    40       r, 46,00 
150       // 10,00 1    //   40      // 50,00 
200       // 15,00 1    //   80      // 95,00 

De  tweede  kolom  heeft  tot  hoofd  :  ff  Presstire  Test"  dat  is 
beproeving  op  hooge  drukking  ter  ontdekking  van  eventueele 

lekking.  De  heer  mills  heeft  er  in  opgeteekend  het  aantal 

kubieke  voeten  voor  elke  zoodanige  beproeving  benoodigd.  Bo- 

ven de  derde  kolom  vinden  wij  //  Measure  Tests"  dat  is :  be- 
proevingen ter  bepaling  van  de  juistheid  der  maat.  Boven  de 

vierde  kolom  leest  men  //  Average d  Total",  dat  is:  gemiddelde 
van  de  hoeveelheid  benoodigd  voor  al  de  beproevingen.  Bepalen 

wij  ons  nu  tot  den  30  lichtsmeter.  Is  het  dan  niet  duidelijk, 

dat,  wanneer  men  bij  de  natte  meters  in  de  derde  kolom  2  at 

50  feet  lezen,  er  door  uitgedrukt  wordt  dat  er  twee  beproevin- 
gen hebben  plaats  gehad  en  dat  er  voor  elke  50  voet  vereischt 

is?  Dat  er  niet  voor  de  twee  beproevingen  50  voet  noodig 

was,  blijkt  ten  overvloede  uit  de  laatste  kolom,  waar  wij  vin- 
den 103  voet.  Trekt  men  van  die  3  03  voet  af  de  drie  voet 

voor  de  Pressure  Terty  dan  blijft  er  over  100  voet  voor  de 

dubbele  beproeving.  —  Voor  den  drogen  3  0  lichtsmeter  daaren- 
tegen vinden  wij  onder  de  rubriek  Dry  Meters  in  de  derde 

kolom  ff  l  at  10  feet."  Voor  eene  enkele  beproeving  is  dus 
noodig  geweest  10  voet.  Voor  eene  enkele  beproeving  van  den 

natten  meter  hebben  wij  gevonden  50  voet.  Het  verschil  is 

40  voet,  en  bedraagt  dus,    zooals  ik  opgegeven  had,  400  pCt. 

Even  gemakkelijk  is  het  aan  te  toonen,  dal  voor  eene  dub- 
bele  beproeving  van  den  natten  30  lichtsmeter  900  pCt.  meer 

tijd  dan  voor  eene  enkele  beproeving  van  den  even  grooten 

drogen  meter  vereischt  wordt. 

Het    is    mij    niet-  onbekend  dat  men  met  de  metrieke  droge 
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meters,  die  sedert  het  tot  stand  komen  der  ijkwei  hier  te  lande 

worden  ingevoerd,  niet  dezelfde  uitkomsten  zal  verkrijgen.  Doch 

een  fabriekant  dier  meters  door  mij  ondervraagd  naar  de  reden, 

die  hem  bewogen  had  aan  zijne  meters,  met  metrieke  aanwij- 

zing, zulk  eene  schadelijke  inrichting  te  geven,  heeft  mij  ge- 
antwoord. //  De  Parij sche  Prefectuur  heeft  er  ons  toe  verplicht, 

//en  in  de  onzekerheid  omtrent  hetgeen  daaromtrent  in  Neder- 
//land  zal  worden  beslist,  hebben  wij  aan  de  meters  voor  uw 

//land  bestemd  voorloopig  dezelfde  inrichting  gegeven.,, 
Ik  zou  mijn  betoog  nog  verder  kunnen  voortzetten,  en  bij 

het  weerleggen  der  bezwaren,  die  door  de  Commissie  tegen  de 

Engelsche  regeling  zijn  aangevoerd,  nog  in  nadere  bijzonderheden 
kunnen  treden,  doch  ik  vrees  reeds  te  veel  van  het  geduld 

mijner  lezers  gevergd  te  hebben.  Trouwens  al  die  bezwaren  zijn 
dezelfde  die  men  in  Engeland,  tijdens  het  wetsontwerp  bij  het 

Parlement  aanhangig  was,  in  het  midden  heeft  gebracht,  maar 

waarvan  men  sedert  de  wet,  nu  12  jaren  geleden,  in  werking 

is  gekomen  niets  meer  heeft  vernomen.  Alleen  de  quaestie  van 

het  ijkloon  maakt  daarop  eene  uitzondering,  doch  de  omtrent  dit 

punt  geuite  klachten  hebben  tot  nu  toe  noch  bij  de  regeering, 

noch  bij  eenig  lid  hetzij  van  het  huis  der  Lords,  hetzij  van  dat 

der  Gemeenten,  voor  zoo  ver  ik  weet,  ingang  gevonden.  Ware 

aan  de  aangenomen  wijze  van  beproeving  —  en  om  die  beproe- 

vingswij ze  is  het  mij  hoofdzakelijk  te  doen  —  zoo  vele  bezwa- 
ren verbonden,  men  zou  ruimschoots  in  de  gelegenheid  geweest 

zijn  ze  te  ondervinden.  Bij  honderdduizendtallen  toch  telt 

men  de  gasmeters,  die,  sedert  de  invoering  der  wet,  eene  verifi- 

catie hebben  ondergaan.  In  53  steden  zijn  ijkkantoren  opge- 
richt ;  te  Londen  heeft  men  er  niet  minder  dan  4,  en  de  heer 

mills,  die  een  dier  kantoren  bestuurt,  schrijft  mij,  dat  gedu- 
het  jaar  1872,  in  zijn  kantoor  alleen,  22764  gasmeters  zijn 

onderzocht  en  geijkt. 

Men  heeft  in  geschreven  en  gedrukte  stukken,  in  strijd  met 

het  bovenstaande,  verzekerd,  dat  de  wet  in  Engeland  slecht 

werkte.  Ik  heb  echter  bij  de  enquête  aangetoond,  dat  al  die 

beweringen  op  valsche  voorstellingen  berustten.  Ik  heb  onder 

anderen  een  brief  overgelegd,  afkomstig  van  den  heer  airy,  den 
voorzitter  der  Engelsche  Commissie  voor  de  Standaard  Maten  en 
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Gewichten,  waarin  de  verklaring  voorkomt  (altijd  onder  voorbehoud 

van  de  quaestie  van  het  ijkloon)  //  The  law  has  not  produced 

//  any  disconte/it  in  England"  En  toch  had  men  in  een  gedrukt 
stut,  aan  de  leden  der  Tweede  Kamer  toegezonden,  beweerd  dat 

diezelfde  Commissie  in  het  leven  was  geroepen  //  wegens  de 

//menigvuldige  klagten  voortdurend  tegen  de  wet  uitgebragt 

//  reeds  sedert  het  oogenblik,  waarop  zij  in  werking  trad." 
Trouwens  tot  wien  men  zich  in  Engeland  ook  moge  wen- 

den, hetzij  tot  natuur-  of  scheikundigen,  hetzij  tot  regeerings- 
personen,  hetzij  tot  leden  van  het  Hooger  of  het  Lagerhuis, 

men  zal  altijd  hetzelfde  antwoord  ontvangen :  —  geen  der  wet- 

ten gedurende  de  laatste  jaren  tot  stand  gekomen,  heeft  gun- 
stiger uitkomsten   opgeleverd. 

Van  de  invoering  van  het  Engelsche  stelsel  is  dan  ook  niets 

te  duchten.  Gaat  men  er  toe  over,  alle  misbruiken  worden  op- 
geheven, en  het  publiek  bekomt  gasmeters  waarnaar  het  niet 

behoeft  om  te  zien.  Geeft  men  daarentegen  aan  de  Eransche 

regeling  de  voorkeur,  men  zal  alleen  zekerheid  erlangen  omtrent 

juistheid  van  aanwijzing  bij  normaal  waterpeil,  overigens  geen 

misbruik  dat  niet  bestendigd  wordt. 

YERSL.    KH    MKDED      AFD      NATÜÜBK.    2de    REEKS     DEEL    VIII. 



DE  VERMOEDELIJKE  OORZAAK 

VAN     DEN 

BIJZONDER  HOOGEN    WATERSTAND  IN   JANUARD  1643 
OP    DE   MAAS. 

DOOB 

O.    VAN    DIESEN. 

In  de  mededeeling,  opgenomen  in  deel  VT  van  de  2de  reeks, 
Afd.  Natuurkunde,  maakte  ik  melding  van  merkteekens  van 

den  waterstand  van  Januarij  1643  op  de  Maas.  Volgens  die 

teekens,  gevonden  te  Luik,  Maastricht,  Roermond  en  Venlo, 

heeft  de  Maas  toen  een  stand  bereikt,  die  alle  bekende  hooge 

standen  overtreft  van  vroegeren  en  lateren  tijd,  zelfs  den  stand 

van  1571,  die  te  Luik  vóór  1643  voor  den  hoogsten  werd 

gehouden. 
Dewijl  de  waterhoogte  van  1643  in  de  twee  honderd  en 

dertig  jaar,  die  na  dat  tijdstip  verliepen,  door  de  Maas  niet 

meer  bereikt  is,  en  de  hooge  standen,  die  sedert  zijn  voorgeko- 

men, er  zelfs  ver  beneden  bleven,  zou  de  kans  op  eene  herha- 

ling te  gering  zijn  om  te  staren  op  hetgeen  zoo  langen  tijd 

geleden  is  voorgevallen;  niettemin  is  het  gebeurde  mij  voor- 
gekomen de  aandacht  waardig  te  wezen  in  verband  met  den 

invloed,  die  aan  het  aanwezig  zijn  van  bosschen  in  het  gebied 
der  rivieren  wordt  toegekend. 

Zoekt  men  naar  de  oorzaak  van  den  hoogen  stand  der  Maas 

in  1643,  dan  blijkt  spoedig,  dat  men  niet  te  doen  heeft  gehad 

met  eene  plaatselijke  opstuwing,  want  de  gevonden  merken 

zijn  over  eene  lengte  van  24  uur  gaans  Jangs  de  rivier  ver- 

spreid, met  een  verschil  in  hoogte  van  meer  dan   30  M. 
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Ook  vindt  men  van  vorst  of  ijsgang  in  dien  winter  geen 

melding  gemaakt.  Uit  hetgeen  ik  vond  moet  ik  het  besluit 

trekken,  dat  gevallen  regens  een  zeer  snellen  was  hebben  ver- 
oorzaakt, niet  alleen  op  de  Maas,  maar  ook  op  andere  rivieren. 

Volgens  het  te  Emden  in  1720  uitgegeven  Verhaal  van  alle 
hooge  loatcrvloeden  van  g.  oüthof  waren  reeds  een  maand  vroe- 

ger, namelijk  in  December  1642,  op  verscheidene  plaatsen 

//schrikkelijke  overstroomingen  ontstaan  door  zware  piasregens 

//en  overlooping  van  rivieren,  bijzonder  van  de  Po." 
Outhof  brengt  voorts  na  behandeling  van  den  watersnood 

in  Italië,  den  hoogen  waterstand  van  de  Maas,  denkelijk  bij 

vergissing,  mede  in  die  maand,  zeggende: 

r/Te  Luik  spoelden  200  gebouwen  weg  en  meer  dan  150 

//storteden  ter  neder.  Evenzoo  verwoedt  woedde  't  water  in 
//  Luxemburgerland  te  Dinant,  te  Namen,  enz   

//De  stad  Hoij  of  Huij  wierde  aan  de  lage  zijde  zoodanig 

//gebonsdt,  dat  er  over  de  500  huizen  nedervielen." 
Ook  in  de  Table  Chronologique  achter  het  in  1843  te  Brus- 

sel uitgegeven  werk  la  31eusey  is  slechts  sprake  van  een  open 

waterstand.  Bij  de  melding  van  den  opbouw  der  boogbrug 

(Pont  des  Arches)  te  Luik  (in  1446)  wordt  namelijk  gezegd: 

//Il  est  emporté  par  une  crue  d'eau  extraordinaire  en  1643." 
In  het  vervolg  op  het  rapport  der  inspecteurs  van  den  wa- 

terstaat van  27  September  1861  leest  men  omtrent  het  jaar 

1643,  ontleend  aan  Smetius  Chron.  van  Nijmegen,  alleen  het 

volgende : 

//Den  9den  Januarij  is  het  water  ook  zeer  hoog  geweest, 
//  stroomende  op  vele  plaatsen  over  de  dijken,  in  het  ampt 

//tusschen  Maas  en  Waal." 
De  waterstand,  die  hiermede  bedoeld  werd,  was  waarschijnlijk 

die  op  de  Waal. 

Is  het  alzoo  buiten  twijfel,  dat  regens  in  Januarij  1643  de 

Maas  buitengewoon  deden  zwellen,  dan  blijft  nog  de  vraag,  of 

de  opmerkelijke  hoogte,  waartoe  de  rivier  steeg,  alleen  aan  de 
hoeveelheid  gevallen  water  moet  worden  toegeschreven  dan  of 

ook  andere  omstandigheden  tot  die  hoogte  kunnen  hebben 

bijgedragen. 
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Aanteekeningen  van  de  hoeveelheid  gevallen  regen  in  die 

dagen  heb  ik  niet  kunnen  opsporen.  Voor  zoover  ik  mi}  op 

het  gebied  van  de  meteorologie  durf  wagen,  meen  ik  echter  te 

mogen  onderstellen,  dat  eene  afwijking  van  het  gemiddelde  der 

hoeveelheden  gevallen  regen  in  den  winter  niet  ligt  zoo  aan- 

zienlijk is,  dat  daaraan  een  in  drie  honderd  jaar  niet  weder- 
keerend verschijnsel,  zooals  dat  van  1643,  zou  mogen  worden 

toegeschreven. 

Naar  mijne  meening  moest  er  meer  bij  in  het  spel  zijn  ge- 
weest en  viel  al  dadelijk  mijne  gedachte  op  de  mogelijkheid 

dat  eene  meer  dan  gewone  weghakking  van  hout  van  de  berg- 

hellingen langs  de  Maas,  vóór  den  tijd  van  die  zware  regens, 

had  plaats  gevonden.  Het  bed  van  de  Maas  is  voor  het 

grootste  gedeelte  van  haar  loop  door  Frankrijk  eene  smalle 

vallei  naauw  begrensd  door  de  hellingen  en  plateaux  der  ber- 

gen, waaruit  zij  haar  oorsprong  neemt.  Die  hellingen  en  pla- 
teaux zijn  met  uitgestrekte  bosschen  begroeid,  waarvan  de 

voornaamste  zijn  die  van  het  plateau  de  Langres,  het  bosch  van 

Argonne  en  de  Ardennes. 

Door  dien  bijzonderen  toestand  moet  de  Maas  meer  nog 

dan  andere  rivieren  de  uitwerking  van  het  aanwezig  zijn  der 

bosschen  ondervinden.  Zij  is  eene  gevoelige  rivier,  die  soms 

de  verschijnselen  van  een  bergstroom,  bandjirs  in  het  klein, 
kan  vertoonen. 

Heeft  er  nu  vóór  1643  buitengewone  velling  van  hout  plaats 

gehad  in  de  bovengenoemde  bosschen,  dan  zou  daaruit  de  bij- 
zonder hooge  rivierstand  kunnen  worden  verklaard  en  tevens 

een  nieuw  bewijs  zijn  geleverd  voor  de  stelling,  dat  het  aan- 

wezig zijn  van  bosschen  dienstig  is  aan  beperking  van  over- 
stroomingen. 

Het  onderzoek,  dat  ik  naar  die  zaak  heb  ingesteld,  heeft 

zich  bepaald  tot  het  nagaan  of  de  bewuste  bosschen  en  in  het 

algemeen  het  in  Frankrijk  gelegen  gedeelte  van  de  Maas,  als- 

mede de  kleinere  rivieren,  b.  v.  de  Samber,  die  haar  uitmon- 

ding in  de  Maas  hebben  boven  Luik,  in  de  jaren,  die  1643  vooraf 

gingen,  het  terrein  van  krijgsbe wegingen  zijn  geweest.  Was  dat 

zooals  ik  vermoedde  het  geval  geweest  dan  zou  eene  buitenge- 

wone wegkapping   van  hout  als  zeer  waarschijnlijk  zijn  te  stellen. 
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In  de  uitvoerige  Histoire  de  France  van  henri  martin  heb 

ik  voldoende  bijzonderbeden  gevonden  ter  bevestiging  van  mijn 

vermoeden.  Tn  den  bedoelden  tijd  toen  lodewijk  XIII  in  de 

laatste  periode  van  den  dertigjarigen  oorlog  zich  schaarde  aan 

de  zijde  van  de  Zweden  en  Nederlanders,  en  de  Spanjaarden  in 

België  bevocht,  waren  niet  alleen  de  Noordelijke  provinciën 

van  Frankrijk  met  troepen  overdekt,  maar  strekten  inzonderheid 

ook  Lotharingen,  Champagne,  Luik  en  Luxemburg,  aan  die  troe- 

pen menigmaal  tot  verblijfplaats  en  slagveld,  zooals  uit  het 

volgende  kan  blijken,  dat  ik  uit  genoemd  werk  zoo  kort  mo- 
gelijk wedergeef. 

Op  10  December  1631  laat  lodewijk  XIII  den  maarschalk 

la  force,  die  over  het  observatieleger  in  Champagne  het  bevel 

voert,  de  plaatsen  Vic  en  Moyenvic  in  Lotharingen  bezetten, 

waartoe  de  Maas  moet  zijn  over-  en  de  bosschen  van  Ardennes 

of  Argonne  moeten  zijn  doorgetrokken. 
Mei  1632.  Monsieur  trekt  met  twee  duizend  cavaleristen 

van  Luxemburg  naar  Lotharingen. 

1H  Junij  1632.  De  maarschalken  la  force  en  schomberg 

trekken,  na  Ehrenbreitstein  bezet  te  hebben,  Lotharingen  binnen 

en  nemen  Pont  a-  Mousson,  tenzelfden  tijde  dat  richelieu  met 

een  reserveleger  uit  Champagne  het  hertogdom  Bar  binnentrekt. 

Achtdaagsche  campagne  in  Lotharingen. 

24  Sept.  1633.  Nancy  geeft  zich  over  aan  lodewijk  XIII ; 

6500  Fransche  soldaten  worden  er  in  bezetting  gelegd  en  20000, 

ter  beschikking  van  den  maarschalk  la  force,  overdekken  Lo- 
tharingen. 

7  en  8  Mei  1635.  De  maarschalken  de  chatillon  en  brézé 

trekken  bij  Mézières  over  de  Maas  met  25000  man  het  Hol- 
landsche  leger  tegemoet  naar  Kochefort  in  de  Ardennes,  waar 

zij  elkander  rendez-vous  hadden  gegeven.  Den  20  Mei  ont- 
moeten zij  bij  het  dorp  Avein  in  het  midden  der  Ardennes  een 

vijandelijk  leger  van  13000  man  onder  de  bevelen  van  thomas 

van  savoye,  leveren  het  slag  en  behalen  de  overwinning,  of- 
schoon de  vijand  een  voordeelige  stelling  in  de  bosschen  had 

ingenomen. 

Van  April  tot  Julij    1635  werd    Lotharingen   bezet  door  de 

troepen   van   den   maarschalk  la   force   en  den  kardinaal  de  la 
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valette,  gouverneur  van  Metz,  die  te  worstelen  hadden  met 

pogingen  van  de  bevolking  om  ten  gunste  van  hun  hertog  die 

provincie,  toen  nog  niet  tot  Frankrijk  behoorende,  te  be- 
vrijden. 

2  Oct.  1635.  Saint  Mihiel  sur  Meuse  (nabij  de  Argonne) 

wordt  na  eene  korte  belegering  ingenomen  door  eene  reserve- 

leger, dat  uit  Champagne  onder  de  bevelen  van  den  graaf  de 
soissons  was  komen  aanrukken.  Omstreeks  het  midden  van 

October  1635  bevinden  zich  ongeveer  80000  man  troepen  in 

het  hart  van  Lotharingen. 

1637.  Een  legermagt  onder  de  bevelen  van  den  hertog  van 

chatillon  was  in  Luxemburg  belast  met  den  doortogt  te  beletten 

van  vijandelijke  hulptroepen  van  Duitschland  naar  België. 

Een  ander  leger,  het  voornaamste,  onder  den  kardinaal  de  la 

valette,  hield  langs  de  Sambre  de  gemeenschap  open  tusschen 

Frankrijk  en  Luik. 
1639.  Een  kleine  krijgsmagt  van  de  Eranschen,  onder  den 

markies  de  feuquieres  wordt  bij  Thionville  door  piccolomini 

geslagen,  doordat  de  maarschalk  de  chatillon  met  zijn  reserve- 
leger uit  Champagne  niet  spoedig  genoeg  kon  te  hulp  schieten. 

Eene  kortstondige  poging  van  piccolomini  om  Mouzon  aan  de 

Maas  in  te  nemen,  waardoor  hem  de  toegang  tot  Champagne 

zou  zijn  geopend,  mislukte. 
Mei  1640.  De  maarschalk  la  meilleraie,  die  tusschen  de 

Sambre  en  de  Maas  te  ver  is  doorgedrongen,  stoot  het  hoofd 

tegen  Charlemont  en  Marienburg ;  zijne  troepen  lijden  veel  door 

ongunstig  weder  en  de  ruwheid  van  de  streek. 

6  Julij  1641.  De  vijand,  de  Maas  over  de  bruggen  van 

Sedan  overgetrokken  zijnde,  wordt  op  de  hoogte  van  Eournoi 

bij  het  bosch  van  de  Marfee  door  den  maarschalk  de  chatillon 

aangevallen.  Deze  wordt  verslagen  en  zijne  troepen  worden  in 

de  bosschen  gedreven. 
December  1641.  Een  detachement  van  6000  man  van  het 

leger  van  Champagne,  bezet  Lotharingen  bijna  over  de  geheele 
uitgestrektheid. 

Men  ziet  uit  die  aanhalingen,  dat   gedurende  een  tiental  ja- 
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ren  de  genoemde  bosschen,  die  zich  ongeveer  langs  de  grens 

van  Lotharingen  en  Champagne  en  tot  Luxemburg  uitstrekken, 

het  middelpunt  der  krijgsbewegingen  van  troepen,  soms  in  aan- 

zienlijk aantal,  zijn  geweest. 

Mag  men  met  grond  onderstellen,  dat  gedurende  dien  tijd 

de  bosschen  een  niet  geringe  bijdrage  aan  de  oorlogsbehoeften 

in  hout  zullen  hebben  verstrekt  en  veel  te  lijden  hadden ;  eene 

andere  omstandigheid  kan  mede  eeue  veelvuldige  velling  van 

boomen  hebben  veroorzaakt,  namelijk  de  uitputting  van  de 

schatkist  en  van  de  bevolking. 

In  16  26  was  door  den  koning  eene  vergadering  van  nota- 

belen bijeengeroepen,  om  over  den  berooiden  financieelen  toe- 
stand van  het  land  en  de  onmagt  van  het  volk  tot  meerdere 

opbrengst  te  beraadslagen.  De  jaarlijksche  uitgaaf  was  toen, 

sedert  eenige  jaren  stijgende,  reeds  gekomen  tot  het  voor  dien 

tijd  hoog  bedrag  van  36  tot  40  millioen  francs,  terwijl  de  ge- 

vraagde opbrengst  tot  16  millioen  was  teruggegaan.  Een  der 

maatregelen  van  herstel,  die  toen  werden  besproken,  was  het 

opwekken  van  den  handel;  dit  zou  het  beste  middel  zijn  tot 

verrijking  van  het  volk  en  tot  herstel  van  de  eer  van  Frankrijk 

De  middelen,  zoo  werd  van  wege  de  kroon  aangevoerd,  wa- 

ren voorhanden  om  sterk  te  worden  op  zee.  Men  had  de 

groote  bosschen  en  het  ijzer  voor  den  scheepsbouw,  linnen  en 

hennep  voor  zeilen  en  touw. 

Men  zou  de  uitgaven  verminderen  met  3  millioen,  o.  a.  door 

die  van  het  huis  des  konings  op  den  voet  terug  te  brengen 

van  den  tijd  zijner  vaders ;  en  de  opbrengst  vermeerderen  o.  a. 

door  de  domeingronden  terug  te  koopen,  die  tot  lagen  prijs 

waren  uitgegeven,  en  veel  waarde  hadden,  enz. 

De  verwezenlijking  van  al -die  groote  voornemens  werd  ver- 

ijdeld voornamelijk  door  den  oorlog,  waarin  men  zich  wikkelde. 

De  belasting,  die  men  in  162  6  niet  hooger  wilde  opvoeren, 

omdat  de  last  voor  het  volk  reeds  te  zwaar  werd  geoordeeld,  was 

niettemin  in  1641  tot  118  millioen  francs  gestegen.  Die  druk, 

die  rondom  deed  uitzien  naar  middelen  om  geld  te  maken, 

heeft  zeker  de  bosschen  voor  zoover  zij  aan  den  bijl  der  krijgs- 

lieden ontkwamen  niet  doen  sparen  in  een  tijd,  waarin  tim- 

merhout geld  waard    was,   want    ondanks  de  oorlog  werden  pa- 
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leizen,  aanzienlijke  woningen  en  schepen  gebouwd  niet  alleen 

in  Frankrijk  maar  ook  in  naburige  rijken,  inzonderheid  in  Ne- 
derf  and,  welks  voorspoed  zich  zeer  ontwikkelde  door  den  in 

1602  gestichte  O.  I.  compagnie,  wier  handelsvloot  in  korten 

tijd  een  ongehoorde  uitbreiding  ondervond. 

Ontleent  de  onderstelling  van  een  onregelmatige  boschont- 

ginning  uit  het  voorgaande  slechts  eene  hooge  waarschijnlijk- 

heid ;  zekerheid,  dat  eene  onbeperkte  rooijing  van  bosschen  ge- 

durende lange  jaren  in  Frankrijk  in  den  tijd,  waarvan  ik  sprak, 

heeft  plaats  gevonden,  levert  het  edikt  van  loeewijk  XIV  van 

Augustus   1669. 

Bij  dat  zeer  uitvoerig  besluit  worden  in  32  titels  tot  in  de 

kleinste  bijzonderheden  regelen  gesteld  voor  het  in  kaart  bren- 

gen der  bosschen,  het  bijplanten  en  inzonderheid  het  vellen 

van  het  hout,  zoowel  in  de  rijksdomeinen  als  in  de  eigendom- 

men van  de  geestelijkheid,  van  gemeenten  en  van  particulie- 

ren. De  veertien  eerste  titels  behelzen  de  wijze  van  regtspraak 

en  de  instelling  der  ambten  en  bedieningen  tot  uitvoering  van 

het  besluit.  Het  bevat  ook  enkele  bepalingen  in  zake  de  ri- 

vieren, de  jagt  en  de  visscherij,  die  echter  slechts  als  bijzaak 
en  niet  als  hoofddoel  worden  behandeld. 

Het  hoofddoel  van  het  besluit  is  blijkbaar  paal  en  perk  te 

te  stellen  aan  overmatige  en  ongeregelde  ontginning  van  de 

bosschen  *). 
Meent  men  te  mogen  betwijfelen  of  uit  het  edikt  van  1669 

tot  het  bestaan  van  een  toestand  mag  worden  besloten  van 

25  en  meer  jaren  vroeger,  dan  doe  ik  opmerken  dat,  in  een 

tijd  van  oorlogen  en  gebrekkige  gemeenschapsmiddelen  alligt 

een  vierde  en  grooter  deel  van  een  eeuw  kon  verstrijken  voor 

dat  het  besef  van  de  noodzakelijkheid  eener  regeling  van  be- 

langrijke aangelegenheden  voldoende  was  doorgedrongen  tot  hen, 

die  de  handen  aan  het  werk  moesten  slaan.  In  den  tegen- 

woordigen  tijd,  waarin  het  aan  openbaarmaking  van  's  lands 
behoeften  en  gebreken  niet  hapert,  ziet  men  ook  wel  zulke 

veischijnselen,  zelfs  bij  natiën,  die  in  vollen  vrede  leven. 

m)  Art.  7  van  titel  28,  waarbij  het  vrij  houden  van  strooken  grond  voor  jaag- 
paden langs  dr;  riviereu  wordt  bevolen,  is  bij  keizerlijk  decreet  van  22  Jauuarij 

1808  hier  te  lande  toepasselijk  verklaard. 
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Welligt  ook  zou  toen  in  Frankrijk  het  besluit  nog  wel  lan- 

ger zijn  uitgebleven,  indien  de  vervaardiger,  de  beroemde  mi- 
nister colbert,  er  niet  een  maatregel  van  finantiëel  belang  in 

had  gezien. 

De  considerans  van  het  besluit  neemt  overigens  allen  twij- 

fel weg.  Daaruit  blijkt  dat  men  reeds  acht  jaar  vroeger  be- 
gonnen was  met  herstel,  en  dat  toen  de  wanorde,  die  in  de 

wateren  en  bosschen  was  geslopen  zoo  algemeen  en  zoo  inge- 
worteld loas,  dat  verbetering  bijna  onmogelijk  scheen.  (Zie  de 

Bijlage.) 

Een  toestand,  die  door  uitdrukkingen  als  de  zoo  even  ge- 
noemde kon  worden  gekenschetst,  heeft  zeker  in  die  tijden  een 

reeks  van  jaren  noodig  gehad  om  zich  te  vormen  en  bekend 
te  worden. 

Ik  heb  in  het  besluit  niets  gevonden,  waaruit  kan  worden 

opgemaakt,  dat  het  tegengaan  van  overmatige  ontginniug  van 
bosschen  ook  ter  vermindering  van  overstrooming  kon  strekken. 

Die  gevolgtrekking  schijnt  men  in  dien  tijd  nog  niet  ge- 

maakt te  hebben.  *) 
Doch  dat  ongetwijfeld  eene  overmatige  opruiming  heeft  plaats 

gehad  en  dat  daaraan  naar  alle  waarschijnlijkheid  de  opmerke- 

lijk hooge  stand  op  de  Maas  in  Januarij  1643  moet  worden 

toegeschreven,  meen  ik  door  het  medegedeelde  te  hebben  aan- 

getoond. 

Bestonden  er  opgaven  der  hoogte  van  den  dagelijkschen  wa- 

terstand van  die  jaren,  dan  zouden  deze  eene  schoone  gelegen- 
heid tot  controle  aanbieden  op  het  aangevoerde;  dewijl  dan 

kon  worden  nagegaan  of  uit  een  verlaging  van  de  middelbare 

en  lage  waterstanden  mede  de  invloed  bleek,  dien  men  aan  het 

rooijen  der  bosschen  toekent. 

Utrecht       November    I87tf. 

*)  In  de  laatste  jaren  is  men  in  Frankrijk  het  vrij  algemeen  eens  geworden 
over  het  nut  der  aanplanting  van  bosschen  voor  de  rivieren,  en  zijn  uit  dat 

oogpunt  wetten  -einaakt  op  het  boschwezen.  In  het  belangrijk  rapport  van 
deD  hoofdingenieur  H.  de  bruyn  [Verhandelingen  van  het  Kon.  Inst  van  Inge- 

nieurs Lr>62— 1863), vindt  men  daarover  uitvoerige  mededeelingen  en  behartigings- 

waardige  wenken,  inzonderheid  niet  betrekking  tot  Java. 
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B  IJ  L  A  G  E. 

EDIT   PORTANT   REGLEMENT   GENERAL  POUR  LES  EAUX  ET  FORETS.  *) 

SAINT   GERMAIN    EN    LAYE    AOÜT    1669. 

Louis  etc.  Quoique  Ie  désordre  qui  s'était  glissé  dans  les  eaux 
et  les  forêts  de  notre  royaume  fut  si  universel  et  si  invétéré,  que 

Ie  remede  en  paroissoit  presque  irapossible;  néanmoins  Ie  ciel  a 

telleraent  favorisé  1'application  de  hnit  années  que  nous  avons  don- 
nées  au  rétablissement  de  cette  noble  et  précieuse  partie  de  notre 

doinaine,  que  nous  la  voyons  aujourd'hui  en  état  de  refleurir  plus 
que  jamais,  et  Ie  produire  avec  abondance  au  public  tous  les  avan- 

tages  qu'il  en  peut  espérer,  soit  pour  les  commodités  de  la  vie 

prive'e,  soit  pour  les  nécessités  de  la  guerre,  ou  enfin  pour  l'ornement 
de  la  paix,  et  1'accroissement  du  commerce  par  les  voyagcs  de  long 
cours  dans  toutes  les  parties  du  monde.  Mais  comme  il  ne  suffit 

pas  d'avoir  retabli  1'ordre  et  la  discipline,  si  par  de  bons  et  sages 

réglémens  on  ne  1'assure  pour  en  faire  passer  Ie  fruit  a  la  postérité ; 

nous  avons  estimé  qu'il  était  de  notre  justice,  pour  consornmer  un 
ouvrage  si  utile  et  si  nécessaire,  de  nous  faire  rapporter  toutes  les 

ordonnances,  tant  anciennes  que  nouvelies,  qui  concernent  la  ma- 
tière,  afin  que  les  ayant  conférées  avec  les  avis  qui  nous  ont  été 

envoyés  des  provinces  par  les  commissaires  départis  pour  la  réfor- 
mation  des  eaux  et  forêts,  nous  puissions  sur  Ie  tout  former  un 

corps  de  lois  claires,  precises  et  certaines,  qui  dissipent  toute 

1'obscurité  des  précédentes,  et  ne  laissent  plus  de  prétexte  ou  d'excuse 
a  ceux  qui  pourront  tomber  en  faute.  A  ces  causes,  après  avoir 

ouï  Ie  rapport  des  personnes  intelligentes  et  versées  dans  la  raa- 
tière,  etc.  nous  plait  ce  qui  en  suit: 

Titre. 

I.  De  la  jurisdiction  des  eaux  et  forêts. 
11.  Des  officiers  des  raaitrises. 

*)  Cette  ordonnance  méditée  et  pre'parée  pendant  huit  anne'es  par  colbert  et 

par  les  hommes  les  plns  habiles  que  1'oa  ait  pu  réunir  dans  toutes  les  parties  du 

royaume,  a  été,  dans  un  grand  nombre  de  ses  parties,  en  vigueur  jusqu'a  la 
promulgation  du  nouveau  code  forestier.  (Rapport  de  m.  roy  h  la  cbambre  de» 
pairs  6ur  Ie  code  forestier.) 
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Titre. 

III.  Des  grands-maitres. 
IV.  Des  maitres  particuliere. 
V.  Du  lieutenant. 

VI.  Du  procureur  du  roi. 

VII.  Du  garde  marteau. 

VIII.  Du  greffier. 

IX.  Des  gruyers. 

X.  Des  huissiers  audienciers,  gardes  généraux,  sergens  et  gardes 

des  forêts  et  des  bois  teuus  en  grurie,  grairie,  segrairie, 

tiers  et  danger,  et  par  indivis. 

XI.  Des  arpenteurs. 
XII.  Des  assises. 

XIII.  Des  tables  de  marbre  et  juges  en  dernier  ressort. 

XIV.  Des  appellations. 

XV.  De  1'assiette,  ballivage,  martel  lage  et  ven  te  de  bois. 
XVI.  Des  recollemens. 

XVII.  Des  ventes  des  chablis  et  menus  marchés. 

XVIII.   Des  ventes  et  adjudications  des  panages,  glandées  et  paissons. 

XIX.  Des  droits  de  paturage  et  panage. 

XX.  Des  chauffages  et  autres  usages  de  bois,  tant  a  batir  que 

réparer. 
XXI.  Des    bois    a,    batir  pour   les  maisons  royales   et  batimens 

de  mer. 

XXII.  Des  eaux,  forêts,  bois  et  garennes  tenus  a,  titre  de  douaire, 

concession,  engagement  et  usufruit. 

XXII I.  Des  bois  en   grurie,  grairie,  tiers  et  danger. 

XXIV.  Des  bois  appartenans  aux  eccle'siastiques  et  gens  de  main 
morte. 

XXV.  Des  bois,  pres,  marais,  landes,    patis,  pêcheries  et  autres 

biens    appartenans  aux  communautés   et    habitans  de  pa- 
roisses. 

XXVI.  Des  bois  apartenans  au  particuliers. 

XXVII    De  la  police    et  conservation  des  forêts,  eaux  et  rivières. 
XXVIII.  Des  routes  et  chemins  es  forêts,  et  marchepied  des  rivières. 

XX ÏX.  Des  droits  de  péage,  travers  et  autres. 
XXX.  Des  chasses. 

XXXI.  De  la  pêche 

XXXII.  Des   peines,    amendes,    restitution,    dommages   et  interets 
et  confiscation. 

(Recueil  général  des  anciennes  lois  francaises  depuis  1'an 
420  jusqu'a  la  revoluticn  de  1789  par  M.  M.  jourdan^ 
decrüst  et  18AMBEBT.   Paris.  Librairie  de  Pion  frères.) 



OVER  DE  INTEGRATIE 

VAN   DE 

LINEAIRE  DIFFERENTIAALVERGELIJKING 

DER  TWEEDE  ORDE. 

DOOR 

Dr      J.     DE    JONG. 

I .  Door  de  ontdekking  van  de  integreerende  vergelijking 

had  mayr  tot  de  theorie  der  lineaire  differentiaal  vergelijkingen 

eene  belangrijke  bijdrage  geleverd.  Deze  vergelijking  is  niets 

anders  dan  het  criterium  van  integrabiliteit  voor  eene  differen- 

tiaalvergelijking, die  niet  onmiddellijk  integreerbaar  is,  maar  dit 

is  geworden  door  vermenigvuldiging  met  eenen  factor.  Zij  de 

lineaire  differentiaalvergelijking  van  de  i/Je  orde  en  tot  nul 
herleid : 

d  u  d*  u  d*  u 

N.,+P-*  +  Q-i  +  Hji ;  +   dx  dx1  dx dn  ij 

+    Uy^=   0   (1). 

dxn 
en  cp  de  factor  die  haar  integreerbaar  maakt,  dan  moet  cp  vol- 

doen aan  de  vergelijking 

cp(N  —  d,?  +  d\Q—  ...)  —  —  (P  — 2df.Q+3d».R— )  + 
dx 

+  -r-JQ—üd.-R+6d*.8— ....)  —   dx 

  •  +  i-^a  =  °   (*)>*) 
*)  In   deze    Verhandeling    beteekent  d.    voor  eene  letter  geplaatst  hetzelfde  als jt)  /720 

de  Cauchy'sche  notatie  D  of  X)x\  d,V  is  dus  equivalent  met  -z-   ,  d3.Q  met  -~  . 
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Joor  mayr  de  integreerende  vergelijking  genoemd.  Bijzonder 

merkwaardig,  onder  de  vele  uitkomsten  waartoe  mayr  geraakte, 

zijn  de  betrekking  tusschen  de  vergelijkingen  (Ij  en  (2),  en 
het  verband  dat  voor  sommige  waarden  der  coëfficiënten  N,  P, 

Q,  R,  enz.  tusschen  de  bijzondere  integralen  van  (l)  en  (2) 

bestaat.  Zoo  wees  mayr  er  op,  dat,  in  geval  N,  P,  Q  enz.  con- 

stanten zijn  tusschen  de  bijzondere  integraal  van  (1)  en  de 
daarmede  overeenkomstige  van  (2),  de  betrekking  bestaat 

V*  «=   0       (3); 

terwijl 
C 

y  <p  =  —   (4) X 

is,  voor  het  geval  dat  N,  P,  Q,  R  enz.  opklimmende  machten 

van  x  zijn.  Uit  de  vergelijking  (3)  leidde  ik  de  door  eüler 

proefondervindelijk  gevonden  bijzondere  integraal  voor  het  eer- 

ste geval 

y  =  *», 

voor  het  eerst  theoretisch  af;  hetzelfde  geschiedde  voor  de 

bijzondere  integraal  voor  het  tweede  geval  door  Dr.  d.  bie- 

rens  de  haa?i  *).  Ware  het  mogelijk  voor  andere  categorieën 
van  lineaire  differentiaalvergelijkingen  soortgelijke  betrekkingen 

te  vinden,  dan  was  men  een  belangrijken  stap  verder;  men 

zoude  namelijk  door  middel  van  zulk  eene  betrekking  eene 

lineaire  differentiaalvergelijking  van  de  nde  orde  tot  eene  ver- 

gelijking van  de  (n — l)ste  orde  kunnen  herleiden.  Zulke  be- 
trekkingen tusschen  y  en  q,  zijn  echter  even  moeilijk  te  vinden 

als  de  differentiaalvergelijkingen  zelve  te  integreeren,  zooals  men 

in  de  door  ons  aangehaalde  geschriften  voor  de  beide  eenvou- 

digste gevallen  gemakkelijk  kan  nagaan  Daarom  stelde  ik  mij 
voor  den  omgekeerden  weg  te  volgen  en,  uitgaande  van  eene 

bepaalde    betrekking    tusschen   y   en    <j,  de  differentiaalvergelij- 

*)  Wij  verwijzen  hier  naar  :  mayr,  Der  Integrirende  Factor  und  die  particu- 

laren  Integrale.  "Würzburg,  18G8  ;  j.  DE  jong,  Akademisch  proefschrift.  Leiden, 
1871.  Archives  Neerlandaises.  T.  VII.  1872;  D.  bierens  de  haan,  Verslagen  en 

Mededeelingen  der  Koninklijke  Akodemie  van  Wetenschappen.  2de  Reeks.  Deel  VI. 
Amsterdam,  18^2, 
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king  te  construeeren  voor  welke  die  betrekking  geldt,  waarbij 

dan  tevens  eene  bijzondere  integraal  dier  vergelijking  kan  wor- 

den bepaald.  In  het  hier  volgende  zal  ik  mij  tot  de  lineaire 

differentiaalvergelijking  van  de  tweede  orde  bepalen.  Onze  methode 

is  wel  is  waar  ook  van  toepassing  op  vergelijkingen  van  hoo- 

gere orde,  maar  de  analytische  moeilijkheden  nemen  dan  in 

veel  grooter  mate  toe. 

2.  Beschouwen  wij  de  lineaire    op  nul    herleide  differentiaal- 

vergelijking van  de  tweede  orde 

cl  v  d*  y 

p*  +  *±  +  R  ii  ̂  °- 
of  wel  na  deeling  door  P,  de  vergelijking 

»+»ïi+*£->   <»■ 

De  integreerende  vergelijking  van  (1)  zal  dan  zijn 

<r(]-rf.X  +  ̂ .X1)-(X-2<*.X1)/  +  X1-i2-ü.(2). Ui  X  Ui  X 

Nemen  wij  nu  als  eenvoudigste  betrekking  tusschen  y  en  e 

?=-y  of  —  Cy   (3), 

dip  ,,  dy        d*v  .,    d*y dan  wordt   -1-  =  U  -— ,  -—   =  C  —7 ,  en  door  deze  waar- 
dx  dx       dx'  ax 

den  en  die  van  q>  in  (2)  over  te  brengen  heeft  men 

d  v  d^y 
y(i-d.x+d*.xi)-(x-td.xi)fx  +  xl  ~r=o  .  (4). 

Door  vervolgens  (1)  van  (4)  af  te  trekken  zal  men  vinden 

3,(_ rf.X+.^.X,)  —  3(X— d.X,)j^  —  0  .  .  .  (5). 

Stel  nu 

X  —  d.Xt  —f.'.".   (6). 
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dan  wordt  (5) 

Hieruit  volgt 

d  y 

—  yd.p — %p-7-    
—    0, 

da 

C 

'ƒ— —  ih  +  Q  en  y  =  -r   O* 
vp 

dx      V      2p   '  '  '   \M 
en 

Py  Id'.p        Jd.pV) 

*? — 4'It  -*("?")!  ••'•',w 
fi?  y         d*  y  . 

Brengen    wij    deze   waarden    van    -— -  en   ■— ■  in  (1)  over,  dan dx        d  x 

gaat  zij  over  in 

d.p  [d*.p         Id.pV 

%p  (  p  \p   ] 
oi 

2P*  —  Xpd.p  —  Xip€p.p+\Xi(d.p)t=^0  .  .  .  (10). 

Opdat  dus  voor  (1)  de  betrekking  tp  —y  gelde,  moeten  X  en  Xt 
aan  de  vergelijking  (10)  voldoen,  waarin  p  door  (6)  bepaald 
is.   Tevens  is  dan y~~Vv 

eene  bijzondere  integraal  van  (1). 

Er  is  dus  eene  geheele  klasse  van  lineaire  differentiaalverge- 

lijkingen van  de  2de  orde,  voor  welke  de  betrekking  <p=y 
geldt  Men  kan  toch  aan  eene  der  functiën  X  of  X,  een  zeke- 

ren vorm  geven,  dan  door  (10)  de  andere  bepalen,  men  heeft 

dan  p  en  eene  bijzondere  integraal  van  de  geconstrueerde  ver- 

gelijking Nu  is  echter  de  vergelijking  (10)  eene  niet  lineaire 

vergelijking  van  de  tweede  orde  in  p.  Nam  men  voor  X  de 

eenvoudige    waarde    x,    dan    zou   p    worden    x —  d.Xt  en  deze 
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waarden  in  (10)  overgebracht,  zou  men  eene  niet  lineaire  diffe- 
rentiaalvergelijking in  X,  van  de  derde  orde  verkrijgen.  Bijna 

evenveel  moeilijkheden  zou  men  hebben,  wanneer  men  begon 

met  voor  Xt  eene  waarde  aan  te  nemen.  Wij  kunnen  echter 

voor  p  zelf  waarden  aannemen,  en  verkrijgen  dan  in  (10)  en 

(6)  twee  betrekkingen  tusschen  X  en  X,,  waaruit  deze  bepaald 
kunnen  worden.  Intusschen  ziet  men  reeds  vooraf  in,  dat  het 

aantal  vergelijkingen  dat  men  langs  dezen  weg  kan  construeren 

door  de  methode  zelve  beperkt  is. 

Stellen  wij  p—-xl,  dan  wordt  (10)  na  eenige  herleidingen 

^—^x  +  ax,  » o, 
(6)    geeft 

X  —  dXt  =  x2 
en  hieruit  X  en  X,   opgelost,  heeft  men 

Xf  =  .i >*  lx  -  x\ 

X  =  x '+  %  x  lx  —  %  &x , 
en 

n 

y  =  —  zal  dus  eene  bijzondere  integraal  zijn  van  de  vergelijking x 

dy  diy 
y  +  x{\  +  %lx—%x)^-\rx*{lx  —  x)-f-    ---0. dx  dx 

Had  men  voor  p  de  waarde  x  aangenomen,  dan  zou  men  vin- 
C 

den   dat   y  =   eene  bijzondere  integraal  is  van  de   vergelij- 

\/x 

kingen 

dx   '  dx2 
y  +  5^-^  +  2^-4=0 

d 

d2y 

.2    ±     

en  y+  11*— +  6;r2  — -  =  0, 
dx  dx2 

eene  uitkomst  waartoe  wij  ook  op  eene  andere  wijze  kunnen 

geraken,  daar  deze  vergelijkingen  in  de  tweede  der  door  ons 

in  het  begin  dezer  verhandeling  aangehaalde  categorieën  van  dif- 
ferentiaalvergelijkingen behooren. 
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8.  Zij  de  betrekking  tusschen   y  en  <p  in  de  vergelijking 

<^  //  d2  u 
y-i-X-^  +  X,— 7    —     O   (1) 

en  hare  integreerende  vergelijking 

7  7^ 

v(l_,/.X+#.X,)-^(X-2^.X<)  +  XI-^  =  0.  .  .  (2) dx  dx' 

<Jf  =  C   (3), 

dns 

y*  dx  y*     d.v2  y* 

d '  y 

~dx2 

Brengen  wij  deze  waarden  in  (2)  over,  dan  heeft  men  na  eenige 
herleiding 

^(i^.x+^.x1)+^(x-2rf.xj  +  ax.^J'-x^^-o^). 
d*y 

Elimineeren  

wij  na  — -  tusschen  
(1)  en  (4),  

dan  heeft  
men 

dx1 

^(2^^X+^XJ  +  2y(X~^X1)^  +  2X1f^J2==0..(5), of 

d  y  IdyV 

(l—d.X+da.Xi)  +  2(X-d.Xi)  —  +  2X,  — I  «0.  .  (6). 

Stel  nu 

X— d.Xt*=p   (7), 

dan  gaat  (6)  over  in 

dy  Idf 

[%—d.p)+ip^+%xy±\ 

VERSL     EN    MEDED.   AFD.    NATUURK.   2de   REEKS.    DEEL    VIII 
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Hieruit  volgt 
dy 

^^—p±\/{p2-  *Xt[*  —  d.p)}_ 

y  2X* 
(9) 

en 

p±{/  {p'-tX,(2  -d.p)} Jj; 

y  =  e' 

BA, 

•  • .   .   (10). 

Stellen  wij  nu 

N ^i/.^-.ax.p  — d.p)\ .    .   .   . 
.  .  (11), 

dus 

d.'N 

pd.p  +  X{d\p— (2  —  «*./») 

d.Xt 

N 

dan  wordt 

. .  (12), 

<ty      — />d=N 
.   .  (13). 

ü?.r           2X, .   \*-<-fj- 

Hieruit  volgt 

ax/NJ  ) 

Brengen  wij  deze  waarden  in  (1)  over.  dan  zal  men  zien  dat 

zoowel  de  coëfficiënten  van  N2  als  die  van  N  elkander  vernietigen 
en  men  verkrijgt  na  eenige  herleiding  en  na  deeling  door  db  X{ 

Xid\p  +  Xd.p  —  2d.Xl  =  0   (15). 

De  coëfficiënten  X  en  Xt  in  (1)  moeten  dus  aan  de  verge- 

lijking (15)  voldoen,  wanneer  de  betrekking  yy  —  C  tusschen 
y  en  y  plaats  heeft.  Door  de  vergelijking  (12)  is  dan  tegelijk 

eene  bijzondere  integraal  van  (1)  bepaald. 
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Stel  X1*=c  dan  wordt  (15) 

cd*.p  +  Zd.p  =  Q 
en   (7) 

p  —  X. 
Hieruit  volgt 

P 
2  c 

X 

#*  v  # 

en 

.— 2  c 

P ±  2  y/-c 
-Z    dX  I  y  1 2  c  =  -  0  ±:  a?  l/  —  - 

zal  eene  bijzondere  integraal  zijn  van  de  vergelijking 

c  dx         d  x 

4.  Beschouwen    wij    het    geval    dat    tusschen    y    en  q>  in  de 
vergelijkingen 

,  d  v        ,  d*  y 
,  +  X/  +  Xl74  =  0   (1) dx  dx 

en 

1— &X+*.Xt)  ~-^L(X  —  2rf.X,)  +  XI-l4=  °-    •   •   (2) _  d  i /V  0 .7   V    \     I      V      »  *f 

de  betrekking  bestaat 

y     x  =  C   (3), 

dan  is  dus 

d.v  ,  2  *y  0  Jdy\2  0   dy  * 
y=— .,   y-=-C — 3-—    en  — i=-C   — i~ —   
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Deze  waarden  in  (2)  overgebracht,  verkrijgt  men 

y  j  tf{i-d.x+d2.xl)+*(X-zd.xi)+zx1  I  +y-~  L^x-m.xjvzxX  ,  | + 

+-.«;(g),_>i.rg-o   w. 
Tellen  wij  hierbij   (1)  op,  nadat   deze  met  x2  y  is  vermenigvul- 

digd, dan  zal  men  hebben 

waarin 

p=è.»(X  —  rf.Xi)  +  X<   (6), 

4  =»  2#2  —  a?r/./?  +  2p  .  .*   (7)  is. 

Uit  (5)  volgt 

dy  —p±[/{p*-2Xlq} 
dx  %xX{ 

-aio) 
6?# p 2xXi .  .     .  (8). 

Stellen  wij  nu 

(/{ps~aX,S}  =  N   (9), 
dus 

pd.p—Xl  [kx—xd\p  +  dp) — ^.  X^Zx—xd.p+Zp) 

a-X^.^-f-^Xcip— 2pd.  X,— kxXi — 2r'2d.Xt 

dan  is 

ZccXl 

y  =  e 
dij  —  jp±N 
dx  2#Xi 

  (10), 

-»±N 

?/  •  (11), 
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r+*-£ï 

y  = 

|jö8— x^a^8  —  a? *?./?  +  &/>)  rppN' a^x; 
2X<2  + 

xXid*.p  +  xXd.p  —  Zpd.Ki-éxXr-  2#V.Xi' 
*.(-**  N 

2^X.' 
(-pzfcNJOirf.X.  +  X,) 

jï  *2  x,8 

-^i 

zpN^+Xj+^.XJifctfX^X^^ 

Brengen  wij  deze  waarden  van  >/,    —  en    —  in  (1)  over,  dan d  x         d  x 

zullen    ook    hier    de    coëfficiënten    van    N  elkander  opheffen  en 

men  zal  na  eenige  gemakkelijke  herleidingen  verkrijgen 

zf^(p+Xï-i-xd.Xl-xX)±:xXl{xXld2.j)^xXd.p-Zpd.Xi-4<xX1-2x2d.X1) 
-0(13). 

Nu  voor  N2  hare  waarde  schrijvend  nadat  q  door  2  x2 —  xd.  p  -f-  Zp 
uit  (7)  is  vervangen,  zal  men  verkrijgen 

^2X1/7^  +  /(^X-4XJ^-2/?(^X-8X1)4-4^X1-2^3^X,^0.(l4). 

Aan  deze    vergelijking    moeten    dus  de  functiën   X  en  Xi  vol- 

doen, wanneer  tusschen  y  en  qp  de  betrekking 

ij  y  x  =  C 
plaats  heeft. 

Stellen  wij  p  =  c  dan  wordt  ( 1 4) 

—  fcc(a;X  —  3Xi)  +  4^2Xi  —  Ztfd.Xy  «  0, 
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en  (6) 

a?(X  —  d.Xl)+Xl  =  o. 

Elimineeren  wij  hieruit  X  dan  verkrijgt  men 

xd.X1(c  +  x2)~  2Xi(2c  +  #2)-f-c2        ü 
Hieruit  volgt 

4  4  4 

x.~-*      x   rr-^ — .  N  =  ° c  -j-  x2  x  (c  +  af) 

\        c 
en   j/  =  —  0        zal    eene  bijzondere  integraal  zijn  van  de  ver- x 

gelijking 

du  d2i/ 
4 x  (c  -+•  x*)2n  -f-  {Sc*  +  5c2a?2  +  4  c  x*)  -  4-  c2x(c  +  x*)  —  =  0. 

r/a?  dfo2 

Of  vervangen  wij"  de  onafhankelijk  veranderlijke  x  door  {/TaT, 
dan  is 

1 
ca? 

eene  bijzondere  integraal  van  de  vergelijking 

(1  J_^)2.  +  (2  4-  3x  +  2a?2)  —  -f  *(1  +  »)  —  -  0. 

5.   Zij   in  de  vergelijkingen 

d  u  d'2  v 

*  +  x7>x'^=°   (1> 
en 

P(i— (i.x+^.xo— ^(X  —  a^.x1)+xl^  =  o  .  (2) 

V  -  2/2   (3), 
dan  is 

dqp  rfy     r/V  ö?y  /^ 
-—  =  2?/— - ,    -—  «  2y— ■  -f  2    — - 
d.'  "yTx  df-*'7*  +  *\d 

Door    het    overbrengen    dezer    waarden  in  (21  gaat  deze  verge- 
lijking over  in 

!/'(W.X+<P.X!)-S}y|j(X-2<*.X1)  +2X  f  JV+2X>^=  0'(4)- 
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Hiervan    trekken    wij    het    product  van  (l)  met  %y  af  en  ver- 
krijgen dan 

y\-i-.d.x+d*.x1)-*/£(x-d.x1)±2x/£\^  o  .  (5). 
Stellen  wij  nu 

X  —  d.Xl=sp   (6), 

dan  wordt  (5)  na  deeling  door  y* 

«xJ-^j       4>|+(_l-^)=0.   .   .   .  (7). 
Hieruit  volgt 

dx     p±:[/{p*+&l{l+d.p))  I  xT  ,n 
3/  Ai 

Stelt  men  nu 

N-l/{i*»+  ÉX,(1 +<*./>)}   (9), 
dus 

2/»*;»  +  jX^/H-KXid  +  */>) 

dan  wordt 

('-ir" 

r/.r  X, 

en 

?=«    (10), 

dy       jd±N   (Ui, 

*# 

^ 
/>±]N'\2      Xt  (d.p  =b  df.N)  —  frifcN^.X^ 

"xT)+  xT  <y 

2N2(2/?-^.X,)±X1[iXi^+2^/./)H-^.X1(l+^)]       .  (12). 
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dy  d*y Deze    waarden    van    w,    —    en     — :    in    (1)    overgebracht,  ver- dx  dx 

krijgt  men 

N(3X1  +  3X^./?+6/>3)±2Ns(^— ^,X,  +  X)±Xi[iXi^.>+ 

+  *pd.-p+id.Xi(l+d.p)\  =  0   (13), 

of 

3N2±3/?N±Xi</.N=0   (14). 

Opdat  aldus  de  betrekking 

<P  =  y* plaats  hebbe,  moeten  de  functiën  X  en  Xi  voldoen  aan  de  ver- 

gelijkingen 

p  =X—  d.  Xi, 

N  =  t/{p2  +  4X,(l+d.^)}, 
en 

0  =  3N2±3/>N±X,^N, 
en  dan  is 

eene  bijzondere  integraal  van  de  vergelijking  tl). 

6.  Wanneer  tusschen  y  en  p  in  de  vergelijkingen 

y  +  x—  +  X,—  =0   (1) 

en 

q,(l  — rf.X  +  ̂ Xi).— (X— %d.Xx)~r  +  Xi  4t    =  0  .   .  (2) dx  dx 

(3), 

de betrekking bestaat 

yy 
X 

dan l  is  das 

fln« 

X 

dep 

y— 

dy 

-x-f- 
y    dx 
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en 

d* 

y dy  IdyV 

1     +  2*     i dx  \dx] 

<Fj_  _  »~dx>       ~Vd 
dx*  y3 

Wanneer    wij    deze    waarden  in  (2)  overbrengen,  zal  men  ver- 

krijgen 

fLil-d.X  +  d.'XJ-iX-Zd.Xj]  +y-^L(X-ad.Xr)-2XiJ  + 

+  8.X1(g)i-.;.X.g    -0   (4), en  wanneer  wij  hierbij  het  product  van  (1)  met  yx  optellen 

+2ax{sy=°   «■ 
Stel  nu 

p  — *(X  — AX,)— X,   (6), 
dus 

d.p  =  x (d.  X  —  d3.  Xi)  +  X  —  2  ö?.  X„ 

dan  is  de  coëfficiënt  van  y2  in  de  vergelijking  (5) 

2  ir—  {*(d.X  —  d2.Xi)  +X~2c/.Xi}  =2^  —  ̂ , 
en  (5)  gaat  over  in 

f«(8«— rf.p)  +  2  ypT-  +  *xxJy)     -  0.   (7), 
Of 

=  0, 

Hieruit  \ 
dy 

dx 

IdyV                 dy 

dx  f             p     dx           lx — d.p 

\  y  \  +  xX{  y      +    %xXx 
folgt 

p  =fc  |/  {jd1  —  2  0  Xi  (2  5-  —  d.p)} 
y 

/ 

y  =  e 

2#X, 

—  pdb[/  {jö2  —  g*Xi(&«~  d.p)} 2xX, dx 

(8). 
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Stel  üu 

|/{pa  — 20X1(2*  —  d.p)}  =  N.   (9), dan  is 

—  -  N  "  = 

xTLid\p+x'td.p  —  Zx*d.Xl—4ixX1 
'    "       N     ^ 

en  men  heeft 

i dx ZxX, 

y  -  <    (ii), 

dy        —pdz~N ,=-  e,    -v    y  ■  •  • '   (12), 

jp'2  ■-  a?Xi(2a?-—^./))  =pp]Nr 

Zx*  Xi2 

aXi^jH-*X^D-20atf.Xr4d?X  \ 
X^±        -^   '-(-^bNX^.X^X,) 2«2X, 

^7^  jN{/?J— a?X1(2flr-c/./?)-a?X1^+^rf.X,+X,)}q= 

qzN8  {p+Xd.X,+X!}  ̂ x^xXfl.p+xZd.p-Wd.Xi-lx^ 

y 

-i^X?H  N*-I^*-'X^-XB,± 

dr^Xj  {^X^^p-f^Xd./j  -  Zaf^.X,-— 4a?Xi}(   .  (13). 

Wanneer  wij  deze  waarden    van  #,  —  en  — -  in  (1)  over- 
dx         dx'1         v  ' 
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brengen  dan  zullen  de  termen  met  N2  en  N  wegvallen  en  men 
verkrijgt  de  vergelijking 

Xld*p  +  Xd.p-2xd.X1-4iX1  =  0.  .  .  .  (14). 

waaraan  de  functiën  X  en  Xi  moeten  voldoen  wanneer  y^  —  x 

is,  terwijl  p  door  de  vergelijking  (6)  bepaald  wordt 

Nemen  wij   b.v.  p  =  c  dan  wordt  (14) 

ard.X,  +  2X1  =  0,     X,  =—  ; 

(6)  geeft  dan 
- 

ex"1  -  1 
X  -               ,  N  =  V 

en 

-c±  l/(c2-4) 

tl 

zal  dus  eene  bijzondere  integraal  zijn  van  de  vergelijking 

dy  d2y 

Stellen  wij  p  -=  x2   dan  gaat  (14)  over  in 

x  X  -  xd.  Xx  -  Xx  =  0, 

terwijl  in  dat  geval  (6)  geeft 

x  X  -  #d.  Xj  -  Xx  —  x 2 . 

Beide  vergelijkingen  kunnen  niet  gelijktijdig   bestaan,    X  en 

X,   moeten    dus    oc   zijn  en  de    differentiaalvergelijking  is    niet 

te  construeeren.   Dit   wordt  ook  door  de  waarde   van    y    beves- 

tigd; want  voor  p  =  x2   wordt 

N  =  j/  [xi-2xXl  (Zx-2x)}  —  x\ 
f-x2  ±  x2 

Voor  het  bovenste  teeken  is 

f  2Y 

en  dus  ook  wanneer  X,    oneindig  is  =6°    ==  constant. 
Voor  het  teeken  -  wordt 

..  _ .  i-k  * 
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en  dus  wanneer  Xt  oneindig  is  even  als  in  het  vorige  geval 

6°  of  constant.  Het  is  das  duidelijk  dat  de  differentiaal  ver- 
gelijking voor  dit  bijzonder  geval  onmogelijk  is. 

7.  Nemen  wij   tusschen  y  en    p  in  de  vergelijkingen 

dy  d\ 

d  tv  dx 
„  dy        _    dly 

en 

W(W.X  +  ̂ .X,)-^(X-W.X,)  +  XI  4^=0.  ..(2) 
dx  dx1 

(3) 

de  betrekking  aan 

#(0  =  x7,    ,   

derhalve 

j     ,          %xy  —  x*~ X      d(p                *              dT 

y     dx                  y 

ö_  »'■-***  + "f*)
' da?                                 „t 

» 

dan  wordt  (2)  door  het  invoeren  dezer  waarden 

f  |*'(l-</.X+A,X1)-2*(X-MX)|  +j/^  j  ^(X-arf-XJ-feX,  j  + 

+ï"x'(t)'-^2-   «>• 
En  wanneer  hierbij  het  product  van  (1)  met  yx2   wordt  op- 

geteld verkrijgt  men 

y1  U2(2-^X  +  rf2.X1)-2^(X-2^.Xl)  +  2X,  j    + 

+  2^L(X-tf.X1)-2X1|  +2i*X17-Y-0.(5). ro.„Jl 
Stel  nu 

«2: 
(X-^.X,)-2X   =/>   (6), 
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derhalve 

d.p  =  x  (d.  X-d\Xt)  +  X-  3 d.  X, 

dan  wordt  de  coëfficiënt  van  y2   in  (5) 

2  z2  -x{x{d.  X-^.XJ  +  aX-érf.  X,}  +  2X,  =» 

=  2x2-x{d.p  +  X-d.Xl)  +  2Xl  =  2tf2-^./?  — 

—  {^(X-r/.Xj-aX,}  =  2  x2-xd.p-p. 

(5)  wordt  dus 

of 

/  d±  \  I  dJL  \ 
\dx\  V        dx__ \       'lx'-xd.p-p  ^^ 

\   y   I     +  *X,\    y    /+'    2,z2X,  U' 
Hieruit  volgt 

dx  _       -p±  [/  {p2  -  2XÏ  {2x2  -xd.p-p)} 
y  =  %xXx 

^±l/{jt)2-2X)  (2#2-^-^)} 2#X 
dx  .  .   .   (8). 

Stellen  wij  nu 

N=i/  {p*-2X,  (2#2  -a?rf.j>-p)}   (9), 
dus 

pd./>-X,  (4#--#d2./> -2d.p)-6?.X,  (2  x2-xd.p-p) 
*H"   N   '  = 

aX ,  ^2  .p+d.p(p+xd.X ,  +2X ,  )+prf.  X ,  -2a?  2^.X  t  -4arX  t 
=  N  ^ 

=  —  jajX1rf2.p+flrXd.p+pJ.Xl—  %x*  d.X,—  4a:  X, 

dan  wordt 
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y=- G 
j     2^X, 

p±N 

dx 

dx  2  x  X 

(10), 

(11). 

2#2x12N 

N 
/}2-X,(2d?2-^./?-p)-a?Xi^H-pir^.X1+pX1 

=pN2  p+ay^Xj+X,   ia^ }  tfX^je+tfXd.p+^.X^^.X^tfX! 

2a? -|— -  j  N  (^X-2a? 2  X0=fN  2  (aX-XOzBcXi  {(^X//2 ./? +a?Xd./>- 

+pd.X1-2*2<*.X1-4a?X1}>   (12). 

Deze  waarden  in  (1)  overgebracht,  verkrijgt  men  na    eenige 

herleidingen  waarbij   de  termen  met  N  elkander  vernietigen, 

±X1N2±a?X1{a?X1^^p+a?X^^^.X1-2a?2^X1-4Xl^}^0  .  (13). 

En  deze  vergelijking,  door  =fc  X,  gedeeld  en  daarin  voor  N2 
hare    waarde  uit  (9)  ingevoerd,  geeft 

p^Xi(U2-xd.p-p)^x2Xld\p+x2Xd.p^xpdXr2x"d.Xi-4fx2Xl^0i 

of 

a?2X1^>+^(p+^.X1+2XO+^(^X1+2a?X1)-2a?3^.Xi--8a?2X1^0, 
of 

sc,X,rft./?+^X+  a?^(^X1  +  2Xd)-2^.X,-8^X1=0, 
of 

j-Xirfi./?+(»X  +  2Xi)^./)+Xp-2a;(*^.X1+4Xl)  =  0.  .  (14). 
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De  functiën  X  en  X,   moeten  dus  aan  deze  vergelijking  vol- 

doen   wanneer   de   betrekking  y;p  =  x2   plaats  heeft,  en  in  dat 
±N 

f-P- -  eJ    ̂ X
 

dx 

geval  is  y  =  eJ  •          eene  bijzondere  integraal  van    (1). 

terwijl  p  en  N  door  de  vergelijkingen   (6)   en  (9)    worden  be- 

paald. 
Stellen  wij  p  =  0  dan  wordt 

(14)  xd.X1  +  4Xa  =  0,  dus  Xx  =  —   ; 

#4 

2 

(6)         a?(X-d.X1)  +  2X1==0,  dus  X  =  -  -  ; 

(9)  N  =  i/    --,.2^     =-j/-l 

/ 
dx 

en    (10)    geeft   y~e  —e 

dus  eene  bijzondere  integraal  van  de  vergelijking 

dy  dly 

8.  Wij  zullen    nog    het  geval  behandelen  dat  tusschen  y  en 

cp  in  de  vergelij  kingen 

_.  dx/        ̂   d2y 

*+xi+x^=°   (1) 
en 

da)  d2Qj 

<p(l-rf.X  +  rf2.X1)--r(X-2rf.X1)+X1~    =0  .  .  (2) 
dx  dx* 

de  betrekking  bestaat 

9»  =   -   (3). 
«2T 

Dan  is  dus 
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dy 

f 

*  y 

dx 

X1
 

y2
 

» 

d2y 
-x2y 

dx1 

+ 

2x2 

[dJt
 \dx 

2 

dx2 

X*
 

y%
 

Door  het  invoeren  dezer  waarden  gaat  (2)  over  in 

y*  ̂ 2(l-dX+^.X1)+MX-^.X1)  +  6X1  j  +  ̂ j^X-^.XJ  + 

+«•]£+"*$■■»*£-   ,«,. 

Door  hierbij  het  product  van  (1)  met  x2y  op  te  tellen  ver- 
krijgt men 

ƒ  L2  (a-d.X+flP.XJ+Ba^X-Bd.XO+eX. 1  +  %ocy—  x(X-d.Xi)  + [  )  dxi 

+  2X,}  +  2*2X1/£V  =  0   (5). 

Stellen  wij  nu 

x{X-d.Xx)+ZXx  =-jö   (6) 
dus 

^—«(tf.X-^.XJ  +X  +  d.X,, 

dan  wordt  de  coëfficiënt  van  y2  in  (5) 

2*-*  {x{d.X-dÈ.Xi)+X+d.Ki}+&at  {X-d.X^X^^-xd.p+Sp, 

en  (5)  gaat  hierdoor  over  in 

y2^x^xd.p^Sp)  +  2xypd£  +  2x2x(^  =  0.    .   (7), 
of 

<dy?  dy 

djA      _p    dx_       2x*  —  xd.p  +  3p 

Fr***     V      '       2*2x,      ~~~ 
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Hieruit  volgt 
dy 

dx_ ___ z^dri/  \pl  -ZXA***—sd.p+  %P)} 
~f'  2#X, 

p±[/lp2-2Xl(2xi-xd.p  +  3p)} : dx 
2   X  A, 

(8). 

3/  =6 

Stellen  wij 

1/  {/?2  -2X,  (2#2  -«Ap  +  3rt}"  «-N  .-.  .  (9), derhalve 

p  d.p -  X.  ( 4  x -  x d2.p+  2  d.p)  -d.X{  (2  x2-xd.p  +  Sp) 
d'N   N   = 

xXid\p  +  d.p(p^2Xi  +  xd.Xi)-%pd.Xl-2j;*d.Xi-4faXi 
=  N  = 

g  X,  d\p  +  xX  d.p-%  p<i.  X,- 2  a:2  d.Xt  -4.  a?Xf 

dan  wordt 

ï 
dx 

xX\ 

y  =  e    (10), 

dy         -pdbN 

dx  2a'X, 
y   ■   (ii), 

y>2-Xi(2a2-ad.p+3jp)=FpN  (p=FN)(a?^X!+Xi) 

~  2^V  ^  2a2Xi2  y  + 

+ 
a?X1d2.^+^X{i.p-3pc?.Xi-2^2G?.X1-4^X1 

*  Xj  (  -d.p±   

y 

Ba'X^N 

%x%  Xi2 

N^'Xi^xt-xd.p+SpyxXid.p+pxd.Xi+pXi)^ 

^^{p+ddXi^Xl)ztxX1{u-X1d\p^xXdtp-3pd.X1-.lxid.Xl^xXl 

VERSL      EK    MED.    AFD.    KATCURK.     2de   RKEKS.    DEEL    VIII.  4 
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2  #*  Xj3N  / 

-f  xXd,p—3pd.Xl—ïx2d.Xl--4xX1)\   (12). 

Brengen  wij  deze  waarden  in  (1)  over  dan  zullen  ook  hier  de 

termen  met  N  elkander  vernietigen  en  na  voor  N2  hare  waarde 
uit  (9)  te  hebben  geschreven  en  eenige  herleiding  verkrijgt 

men  de  vergelijking 

«8X1flf1.p+«d.p(*X-6Xi)-3p(*X-4X1)-2a?a(*rf.X  1-4X0  =0  (13), 
waaraan  de  functiën  X  en  X!    moeten  voldoen. 

Nemen  wij  voor  p  de  waarde  0  dan  gaat  (13)  over  in 

^rf.Xi-4Xi  =  0  dus  Xi=tf4, 

(6)  in 
<c(X-d.X1)+  2Xa=0  dus  X=  +  2^3; 

(9)  geeft  dan  voor  N 

N  =  |/— 4a?sXi  =  2^3  \/^~\  , 

en  uit  (10)  volgt 

als  bijzondere  integraal  van  de  differentiaalvergelijking 

9.   Zij  in  de  vergelijkingen 

en 

*(i-<i.x+d\x1)-^(x-2d.x,)  +  x1^^<>  .    ,a: 

de  betrekking  tusschen  y  en   qp 
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y 

V  -  -   (3), X 

dus 

dy  d1y  dy 

dx  x2  dx2  xz 

Brengen  wij  deze  waarden  in  (2)  over  dan  verkrijgt  men 

y  \ x\\-dX+  d\X1)+x(X-2d.Xl)+ 2XJ  -xj  L(X-2^.X1)+2X1  L 

+  x2Xld^^°   (4)' 

Uit  (1)  en  (4)  elimineeren  wij    - —  en   verkrijgen  dan 

yj-^ï^.X-d\X1)^(X-2^X1)+2X1|-2^i^X1^(X^.X1))=0..(5) 

Stel  nu 

•(X-AXd+Xi-*   (6), 
dus 

d.p  =  x{d,X-d2.Xl)  +  X, 

dan  wordt  de  coëfficiënt  van  y 

-x{d.p-X)+x(X-U.Xl)  +  ZX1^-xd.p  +  ï{x(X-d.Xl)  +  X!  J  = 
=  -  xd.p-\-  2  /?, 

en  (5)   wordt  dus 

dy 

y{;lp-xd.p)-'lpxj-  =  0  .......   (7)  ; 

dus 
dy. 

dx  __  Zy-xd.p        1      i  ̂    n  ***         y         » 
i/  2  a?  p  x  p 

dus 
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dx 

en 

(9) 

"  V  V'         P   I 

\   *   p         \  v  I         P  ) 

Brengen  wij  deze  waarden  in  ̂ 1)  over  dan  zal  men  na  eenige 

vereenvoudiging  verkrijgen 

Aan  deze  vergelijking  moeten  dus  X  en  Xa  voldoen  opdat 

tusschen  y  en  q  de  betrekking  (3)  plaats  vinde,  en  dan  is 

eeue  bijzondere  integraal  van  (1)  door  de  vergelijking  (8) 

bepaald. 

Stel  p  —  c  dan  wordt  (11) 

x  +  X  =  0  dus   X  -=  -  x. 

(6)  geeft  dan  voor  Xi 

Xj  -  x  d.  X1  =  c  +  #2   dus  X!  -   c  —  x1 , 
en 

x 

is  eene  bijzondere  integraal  van  de  vergelijking 

dy  d'ly 
*-*i +(<-*'>  ;rf=0   (A) 

Men  zou  eene  andere  bijzondere  integraal  van  deze  laatste 

vergelijking  onmiddelijk  kunnen  verkrijgen  door  haar  te  schrij- 
ven onder  den   vorm 

•—  +  {c-x*)T  J- x  dx dx  dx  d"»1 
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Het  eerste  lid  is  onmiddelijk  integreerbaar  en  geeft  dan 

dx 

yx  +  (c-tf2)—   o*   0, 

en  hieruit  volgt 

Met    deze    bijzondere    integraal    kan    de  algemeene  integraal 

van  (A)  gevonden  worden.  Men  verkrijgt  dan 

,^_c)|c1+c,J^j  = 
Stellen  wij  nu 

dan  is  de  tweede  bijzondere  integraal  van  (A) 

y  =  cs# 
hetgeen  met  de    uitkomst    door    onze  methode  verkregen  over- 
eenstemt. 

Stelden  wij  in  (11) 

p  =  x%, dan  zou  men  verkrijgen 
_4#5  =  0, 

hetgeen  er  op  wijst  dat  voor  dit  geval  de  vergelijking  niet  kan 
worden  geconstrueerd.  Inderdaad  is  dan  ook  in  dat  geval 

x 
y  =      =  constant. 

10.  Stel  dat  tusschen  y  en  <p  in  de  vergelijkingen 

dx  dx2 en 

,(i-d.x+^.x1)-^(X-ad.x1)  +  x,^  =  o.  ...  (2) 

de  betrekking 

»-f.   (3) 
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bestaat,  dan  ia 

dy  d*y  dy 

t-L  -      dx  9  -       dx  dx  . 
da  x3  dx2  x* 

Door  het  invoeren  dezer  waarden  in  (2)  verkrijgt  men 

«•(ï-tf.x+^.xo+^x-sd.xj+öXi  -^L(X-arf.x1)+4X1 
d 

Trekt  men  hiervan  het  product  van  (1)    met  x2   af   dan  heeft 
men 

y -#•  (d.X-d\  Xx)  +  2x  (X-2  rf.  Xa)  +  6  X! 

-E*-^L(X-d.X1)  +  axj  --  o dx  {  ) 

(5). 

Stel  nu 

p~.x(X-d.Xj  +  2Xi   (6), 
dan  is 

d.p  =  a  (d.  a  -  d\  Xx)  +  X  +  d.  Xx , 

en  de  coeffici  nt  van  y  in   (5)  wordt  dan 

^(d.^X^.Xi)+2^(X-2rf.Xi)+6Xi==-*rf.p+3(*X-ard.X1+2X1)-= —  -xd.p  +  3p. 

(5)  wordt  dus 

dus 

y  (3p-#d.p)  -  2#p  "Ts=s   ®   (7), (XX 

dx  ___   8   _  d.p 

y         %x      2p 

ly   «  |  lx  -  i  lp  , 

Vp 
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Derhalve 

en 

^.„II.^V^;,--  1    j  = dx'        y  )\2x      lp  ' 

\    S         3   rf.p   ,         <*.p\'     «f.p 
=  y    <   4-  *     —       —    —    .....         (10  . 

y  i**'      2*    V         -      P  }         2P  | 

Deze  waarden  in  ( I )  overgebracht   verkrijgt  men    na    eenige 

herleidingen 

■X1'f.2p--^r-X  .X-3X0-P2    4-r3-  6*X  + 

+  .TXO-0   (11). 

De  fnneüën  X  en  X]   moeten  dus  aan   f  11)   voldoen,    opdat 
y 

de  betrekking  qr  =  — ;    mogelijk  zij.   en   (8)   geeft  dan  eene  bij- 

zondere integraal  van  ( l). 

Stel  p  —  c  dan  wordt  (11) 

4r  +6  *XT  +  8  Xj  =  0  ; 

(6)  *(X-rf.  X,)  -f-  2Xï  =  0. 

En  hieruit  vindt  men 

X1==-  •**, 
x  =    o 

en  dus  y  =  x  \/T  als  bijzondere  integraal  van  de  vergelijking 

y-±X>    -*   =    0. C?»T 

Stelde  men  p  =  *  |/j?  dan  zon  ̂   constant  worden  en  dus  de 

differentiaalvergelijking  onmogelijk  zijn.  Dit  volst  ook  uit  (11) 

die  voor  dat  geval  geeft 
■i  x-  —  0. 
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Wij  zullen  ons  hierbij  bepalen  en  alleen  nog  opmerken  dat 

het  aantal  vergelijkingen  dat  door  deze  methode  kan  gecon- 
strueerd worden,  beperkt  is.  Wel  konden  wij  nog  eene  reeks 

betrekkingen  tusschen  y  en  y  behandelen,  doch  wij  zagen  dat 

voor  elk  geval,  hoe  eenvoudig  ook,  het  aantal  vergelijkingen  die 

men  construeeren  kan,  door  de  moeilijkheden  die  men  te  over- 
winnen heeft,  gering  is.  Aan  den  anderen  kant  is  de  reeks 

van  aantenemen  betrekkingen  tusschen  y  en  qp  mede  niet  on- 

bepaald ;  elke  willekeurige  toch  zou  in  deze  methode  niet  pas- 
sen. Stel  toch,  wij  namen 

qp  =  !$iny  dus  d.cp  =  Cosy  d.y,  d2  .qp  —  Cosy  d2  .y  -  Sin y  (d.y) 'l , 

dan  zou  men,  wanneer  men  deze  waarden  in  (2)  had  overge- 

bracht en  dan  met  behulp  van  (1)  d2  >y  had  geëlimineerd,  tot 
eene  niet  lineaire  vergelijking  van  de  eerste  orde  geraken  en 

men  was  dus  in  het  algemeen  geen  stap  verder. 

Intusschen  is  het  misschien  niet  onmogelijk  langs  dezen  weg 

tot  het  vinden  van  bijzondere  integralen  van  sommige  differen- 
tiaalvergelijkingen te  geraken,  die  op  eene  andere  wijze  niet 

konden  geïntegreerd  worden.  Op  vergelijkingen  van  de  derde 

orde  laat  de  methode  zich  eveneens  toepassen,  misschien  dat 

wij  later  daarop  terugkomen. 



BOUWSTOFFEN  VOOR  DE  GESCHIEDENIS 

DER 

WIS-  EN  NATUURKUNDIGE  WETENSCHAPPEN 

IN  DE  NEDERLANDEN. 

DOOR 

D.    BIERENS    DE   HAAN, 

I.      OVERBRENGING  DER  BRIGGIAANSCHE    LOGARITHMEN  OP  HET 

VADERLAND   DOOR  NEDERLANDERS. 

Adriaan  Vlaok  en  Ezechiel  de  Decker. 

T.  Het  is  bekend  dat  johan  napier,  baron  van  merchistown, 

in  Schotland  (1614},  en  johann  byrg,  te  Praag  (1620),  on- 

geveer te  gelijker  tijd  de  logarithmen  uitvonden ;  dat  napier 

deze  echter  het  eerst  uitgaf,  en  dus  terecht  als  de  ware  uit- 
vinder wordt  beschouwd ;  dat  henry  briggs,  Saviliaansch  professor 

in  de  wiskunde  te  Oxford,  deze  logarithmen  voor  het  tientallige 

stelsel  berekende  (1624)  voor  1  tot  20000  en  voor  90000  tot 

100000,  te  zamen  30  chiliaden.  Omtrent  den  arbeid  van  briggs 

zij  opgemerkt,  dat  hij  reeds  in  1617  zijn  //  Logarithmorum  chilias 

prima11  in  8°.  uitgaf,  en  dat  in  enkele  exemplaren  zijner  v  Arith- 
metica  logarithinetica"  eene  verdere  chiliade  van  100000  tot 
101000  voorkomt,  hoezeer  daarvan  op  den  titel  geen  melding 

wordt    gemaakt. 

Sedert  werden  die  briggiaansche  logarithmen  overgeplant  op  het 

vasteland  van  Europa,  en  wel  eerst  in  ons  land  of  in  Frankrijk . 

Hierbij  ontmoet  men  de  drie  namen  van  ezechiel  de  decker, 

denys  henrion  en  johannes  maire.  Dit  punt  is  in  den  laatsten 

tijd  onderzocht  geworden  door  den  Engelschen  geleerde  j.  w.  l. 
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glaisher  en  door  mij :  en  hoezeer  ons  oordeel  niet  geheel  ge- 

lijkluidend is,  meen  ik  toch  tot  uitkomsten  te  zijn  gekomen, 

die,  zoo  al  niet  volkomen  zeker,  dan  toch  zeer  waarschijnlijk 

zijn.  Het  groote  punt  van  verschil  ligt  hierin,  dat  glaisher 

aan  d.  henrion  en  e.  de  decker  gelijke  aanspraak  toekent,  ter- 
wijl ik  meen  bewezen  te  hebben,  dat  d.  henrion  moet  wijken 

voor  de  Nederlanders,  en  dat  de  arbeid  van  e.  de  decker  eigen- 

lijk aan  adriaan  vlack  ten  goede  komt. 
2.  Ten  eerste  moet  dus  de  naam  van  johannes  maire  uit 

den  wedstrijd  worden  verwijderd.  Deze  was  een  Leidsch  boek- 
verkooper  en  gaf  als  zoodanig  uit  een  Canon  Triangulorum  in 

1626  i),  die  slechts  natuurlijke  goniometrische  functiën  bevat, 

en  dus  hier  niet  in  aanmerking  kan  komen.  De  naam  van 

den  schrijver  is  nergens  vermeld,  maar  deze  is  de  beroemde 

willebrord  snellius.  Het  exemplaar  toch,  dat  mij  door  Dr. 

j.  j.  teding  van  berkhout  ter  inzage  is  verstrekt,  bevat  tevens 

de  Doctrina  Triangulorum  van  denzelfden  willebrord  snellius  2)» 

mede  in  1626,  te  Leiden,  bij  johannes  maire  gedrukt:  dit 

werk  is  een  opus  posthumum,  door  martinus  hortensius  in  het 

licht  gegeven .     De  voorrede  begint  aldus : 

//  Lectori  'Benevolo. 
Annvs  nunc  est  &  quod  excurrit,  ex  quo  Cla-  ||  rissimus  d.  snel- 

livs  ó  jLiaxaQiTYis  librum  ||  hunc  praelo  committere  eaepit ; 

cumque  partim  ||  per  oceupationes  Typographorum,  partim  diu- 
turnum  ||  ipsius  morbum,  res  lente  admodum  procederet,  factum 

ut  ||  illo  praematurd  morte  terris  erepto,  nihil  praeter  Ca- 
no-  H  nem  Triangulorum  typis  excusum  manserity 

Waaruit  derhalve  blijkt,  dat  de  aangehaalde  tafels  van  w. 

snellius  zijn ;  maar  in  het  vervolg  der  voorrede  waarschuwt 

hortensius  tegelijk  tegen  de  mindere  nauwkeurigheid  dier 
tafels. 

hUsus  enim  sum  tabulis  quas  hie  habes,  quibus  ut  id 

te  ||  obiter  moneam,  cave  ne  nimium  confidas,  cum  editae 

sint  ||  vivo  etiamnum  Autore,  cui  tantum  otij  non  fuit  ut  eas 

rele-  ||  gere,  nedum  omnia  vitia  emendare  potuerit." 
3.  Er  blijven  dus  slechts  over  d.  henrion  en  e.  de  decker. 

Om  bij  den  eersten  te  beginnen,  heb  ik  een  voorrecht  gehad, 

dat    de    heer    glaisher    miste,  namelijk    om  de  volledige  verza- 
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meling  van  zijne  werken  te  zien,  die  in  de  bibliotheek  der 

Groningsche  Akademie  voorhanden  is  en  mij  welwillend  door 

Prof.  exschedé  ten  gebruike  is  afgestaan.  Daar  deze  verzameling 

//Memoires  Mathématiques  de  D.  Hem-ion"  3),  twee  deelen, 
1623  en  1627,  zeldzaam  is,  en  in  de  voorrede  van  het  tweede 

deel  belangrijke  opgaven  bevat,  zal  ik  mij  veroorlooven,  daar- 
over eerst  het  een  en  ander  op  te  merken.  Vooreerst  volge 

de  inhoud  der  beide  deelen. 

Het  eerste  Deel  bevat 

a  VIII  bladz.  (zonder  pagineering)  houdt  titel,  opdracht  >?  a 

Mon-seigneur  maximilian  de  bethvne,  Marqvis  de  Rosny,  Baron 

de  Bontin v  (2  blz.)  //  a  la  Noblesse  Francoise"  (3  blz.)  geda- 

teerd ce  //  J  5  Auril  1623."  //  Avertissement  av  Lectevr"  ̂ 1  blz. ). 
A— E  e,  (blz.  1 — 438)  bevat 

blz.   1 — 44,  sommaire  !|  de  |j  i/arithmetiqve  ||  militaire. 

blz.    45  —  72,    CONSTRVCTION  ||  DE  LA  IJ  TABLE  DES  SINVS,  ||  TANGENTES 

et  jj  secantes,  met  de  tafels  zelve 

blz.   70 — 163  (zonder  pagineering)  met  den  titel:  // table  ;  des|| 
sinvs,  ||  tangentes  ||  et  1(  secantes  j|  Le  total    Sinus   ou   demy 

diametre  estant  f  posé  de  100,000  parties" 
blz.   164 — 170,  explicatio>t  et  vsage  ,j  de  la    Table   precedente, 

laquelle  con-  ||  tient  les  Sinus,  Tangentes  £f  Secantes  j|  des  arcsy 

qui  sont  depuis  vne  mi  nut  te  [|  iusques  a  00    degrez,  s'exce- 

dant  conti-  j(  nuellement  d'vne  minutte. 
blz.  171  — 184,  la  |!  doctrine  II  des     triangles  !  rectilignes. 

blz.   185 — 37S,    la  ||  geometrie   ||  pratiqve.    Définitions  et  IV 
Livres. 

blz.  3  9 — 406,  de  la  f,  constrvction  II  et  fabriqve  des  ||  forte- 

resses   vsitees  |i  en   france,  ||  pour   seruir   d"  explication   a  ce 
qui  est  traictè  ès  \\  deux  $  troisiesme  Liures  des  fortifica-  ||  tions 
de  Monsieur  Errard. 

blz.    407 — 438,    briefve   ||  instrvction  ü  povr    constrvire  ||  les 

FORTIFICATIOISS  [!  PRATIQVEES   AVX  ||  pays-bas. 
Daarop  volgen  de  Privilege  van  den  koning  van  Frankrijk, 

11  Maart  1 621  —  dat  van  de  Staten-Generaal  van  29  Mei  1621, 

en  ten  slotte  //  Acheué  d'imprimer  le  20  Auril  1623." 
Het  tweede  deel  bevat: 

o  (XVI    blz.    zonder    pagineering)    houdt    titel,    opdracht    »k 
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MESSIRE      HENRY     DE      SAVLX,      MARQVIS     DE     TAVANES"     (2    blz.) : 
een  //d.  henrion  av  lectevr  (11  blz.)  en  de  r/Extraict  du  Pri- 

uilege  du  Koy'1  gedateerd  //Don-  \\  né  a  Paris,  Ie  24.  iour 
de  Decembre  1624.  fy  de  nosire  regne  Ie  quin-  ||  ziesme. 

Signé  par  Ie  Roy  en  son  ConseiL  renovard.  Et  plus  |]  bas 

signè  en  queue,  fovdriag  ;  et  Seellé  de  eire  iaulne.  ||  Acheué 

d'imprimer,  Ie  25.  Feurier  1627." 
A — Eee,  blz.    1 — 816  met  plaat,  bevat 

blz.   1  — 15,  sommaire  ||  des  fractions  ||  astronomiqves  (over  ver- 

deeling in  graden,  minuten,  seconden  enz.) 
blz    16   is  wit. 

blz.    17   136,    TRAIGTÉ  ||  DES  Ij  TRIANGLES  ||  SPHERIQVES. 

blz.    137   336,    PRACTIQVE  ||  DES  ||  TRIANGLES    SPHERIQVES. 

blz.  337 — 340,  (zonder    pagineering)    bevat    titel    en  opdracht 

A    MONSEIGNEVR     FRIDERIC     EBERHARDT,     COMTE    ü'OTTINGEN    (2  blz.) 
blz.    341   36  S,      PREFACE           ENSVIT    LE    CANON    DES    LOGARITHMES 

p.  '369 — 591  (zonder  pagineering)  met  10  mantissen  en  de  diffe- 
rentien  tusschen  de  opvolgende  Logaritlimen  van  1  tot  2  0  00 1 . 

blz.  591 — 644,   //Vsage  d'iceluy  Canon11. 
ENSVIT  j|  LE    CANON    DES    SINVS  ||  ET  ||  TANGENTES  ARTIFICIELLES  ||  de 

tous  les  degrez  &  minutes  du  ||  quart  de  cercle,  ||  Le  rayon 

ou  total  Sinus  estant  100000000.  p.  645  —  689  (zonder 

pagineering. 

blz     690  —  708,    EXPLICATION  ||  ET    VSAGE    DV    CANON  ||  PRECEDENT. 
De  blz.   337—708  hebben  tot  titel 

TRAIGTÉ  j|  DES  ]|  LOGARITHMES.   ||  Par    D.   HENRION.   ProfeSSeW  ês  || 

Mathematiques.  |j  a  paris,  ||  chez  1'Autheur,  démeurant  en  Flsle 

du  II  Palais,  %  1'Image  S.  Michel.  jj  M.  DC.  XXVI.  [|  Auee 

Privilege  du  Roy.  !|  in  8<>. 
Eindelijk  : 

blz.  709 — 712  en  eene  plaat,  (zonder  signatuur  of  pagineering) 

houdende  opdracht  //  a  monsievr  monsievr  osevvald  seested, 

seignevr  de  depenovv11  en  het  // av  lectevr11.  Verder  blz.  713 — 
816.     De  titel  is: 

LOGOCANON,    ||    OV    ||    REGLE  ||  PROPORTIONELLE.   ||  SVR  |j  Laquelle     SOnt 

appliquées  plusieurs  lignes  &  figures,  ||  diaisées  selon  diuerses 

proportions  &  mesures,  jj  en  faueur  de  ceux  qui  se  delec- 

tent    en    la    pra-  ||  ctique    des  diuines  Mathematiques.  |)  Par 
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d.  henrion,  Mathematicien.  ||  a  paris,  ||  Imprhné  par  I.  Bour- 

riqaant  pour  1'Autheur,  ||  Et  se  vend  ||  chez  samvel  thibovst, 
au  Palais,  ||  en  la  Gallerie  des  Prisonniers.  ||  M.  DC.  XXVI. 

Auec  Priuüege  du  Roy.  (|  in  8°. 

In  de  // av  lectevr"  aan  het  begin  van  het  tweede  deel  ver- 
haalt hij  omtrent  de  werken,  die  hij   uitgaf,  het  volgende. 

1612.  //Mémoires  Mathématiques" ;  met  denzelfden  inhoud  als  het 
eerste    deel   van    de  tweede  uitgaaf.     Hij  wilde  toen  de 

overige    wiskunde,    op    dezelfde    wijze  behandeld,  in  nog 
drie  deelen  doen  volgen. 

1614.  //Elements  d'Euclide  en  nostre  vulgaire"  (in  het  Eransch). 
De  herdruk  van  1621  is  veel  nauwkeuriger;  de  eerste 

druk  was  slechts  nagezien  door  een  zijner  vrienden. 

1615.  //Elements  spheriques  de  Theodose." 
In  plaats  van  nu  het  tweede  deel  der  Mémoires  Mathé- 

mathiques  uit  te  geven  met  de  korte  theorie  van  elk  bij- 
zonder gedeelte,  gaf  hij  verder,  op  raad  zijner  vrienden, 

de  voorkeur  //  a  traicter  plus  en  long  les  choses."  Dien- 
tengevolge verschenen 

1617.  //Doctrine  des  triangles  spheriques. " 

1617.  //Sommaire  des  Eractions  Astronomiques1"  n  mais  non  pas 
mis  en  lumière." 

16  L8.  //Usage  des  globes  de  robert  huez." 

1618.  //FUsage  dn  Compas  de  Proportion.11  Dit  werk  beleefde 
verscheidene  herdrukken :  de  latere  met  eene  //  partie 

seconde",  die  de  bewijzen  bevat  der  eigenschappen,  ge- 
bruikt in  het  eerste  deel.  De  uitgave  van  1626  bevat 

uog  een  //  Appendice11  over  nog  andere  lijnen,  behalve 
de  vier,  die  op  het  werktuig  voorkomen. 

1619.  //Canon  Manuel  des  Sinus,  Touchantes  et  Couppantes  & 

Sommaire  Practique  de  toute  la  Trigonometrie".  De  tweede 
druk  van  1623  was  veel  nauwkeuriger,  vooral  eene  la- 

tij  nsch e  uitgave  van  datzelfde  jaar,  die  nog  bovendien 

bevatte  :   //  une  Sommaire  Practique  de  la  Prosthapherese." 

1619.  '/La  Geometrie  Practique  du  Sieur  Errard",  met  de  noten. 
n  Mais  ie  ne  voulus  paslors  medeclarer  Autheurdesnottes." 

1620.  //La  Cosmographie.  De  tweede  druk  van  1626  is  nauw- 

keuriger.11 
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Omdat  er  verscheidene  onnauwkeurige  nadrukken  van 

enkele,  ook  niet  uitgegeven,  geschriften  in  het  licht  kwa- 

men,  gaf  HENRION 

1620.  //Collection  ou  Eecueil  de  divers  Traictez  Mathematiques/' 

die  bevatte  :  //  Arithmétique,  Traicte  d'Algebre  et  la  briefve 
Instruction  pour  construire  les  Portifications  practiquées 

aux  pays-bas." 1621.  begon  hij  aau  de  tweede  uitgave  van  het  eerste  deel 

zijner  //Mémoires  mathématiques." 
1626.  //Tables    des   Directions  &  Profections  faites  par  Tean  de 

Mont-Royal." 
1626.  //Traicte  des  Logarithmes.^ 

1626.  //Construction  &  Usage  d'une  nouvelle  Regie  proportion- 

neJle.1' 
Verder  waarschuwt  hij  nogmaals  tegen  de  //  editions  contre- 

faictes"  vooral  van  de  Sommaire  d'Algèbre  et  van  1'  Usage  du 
Compas  de  Proportion. 

Deze  opgaven  van  den  schrijver  zelven  kunnen  dus  dienen  voor 

hen,  die  enkele  der  werken  van  demys  henrion  bezitten,  afzon- 

derlijk uitgegeven. 

Misschien  kan  het  zijn  nut  hebben,  bij  deze  gelegenheid 

er  op  te  wijzen  dat  d.  henrion  in  ons  vaderland  niet  geheel 

vreemdeling  was:  in  1622  toch  was  hij  aldaar.  Immers  in 

de  opdracht  van  zijn  Traicte  des  Logarithmes  verhaalt  hij,  hoe 

hij  aldaar    zich    met  de  Logarithmen  bezig  hield. 

//  A     MONSEIGNEUR  j|  FRIDERIG     EBERHARDT,  ||  COMTE      ü'OTTINGEN  || 

monseigneur  Ij  Il  y  a  quatre  ans  que-  j;  stant  ens  Hollande  ie 

fus  |j  prié  par  plusieurs  Gen-  jj  tils  hommes  Allemans  de  ||  leur 
expliquer  la  construction  8f  usage  ||  du  Canon  des  Logarithmes, 

mis  en  lumier-  j|  re  par  Jean  Neper  Baron  de  Merchiston:  || 
ce  qui  fust  cause  que  lemployay  quelque  ||  temps  sur  ceste  noble 

invention,  fy  en  ||  fis  ce  Traicte." 
Henrion  kende  namelijk  eerst  slechts  de  eerste  chilias  van 

briggs  en  was  toen  zelf  aan  het  berekenen  van  de  volgende 

logarithmen  begonnen,  dat  hij  echter  had  opgegeven  toen  de 

volgende  Chiliaden   verschenen. 

4.  Maar  wij  moeten  nu  overgaan  tot  het  bepalen  van  het 

juiste  tijdstip  der  uitgave  van  henrion's  Logarithmentafels. 
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Het  tweede  deel  der  Mémoires  mathématiques  heeft  als  jaar- 

tal 1627  Het  // Extrait  du  Privilege'1  is  gedateerd  24  De- 
ceinbre  1624.  //  Donnê  a  Paris  Ie  24  iour  de  Decembre  1624 

fy  de  nostre  regne  Ie  quin-  ||  zièsme.  Signé  par  Ie  Boy  en  son 
Conseil.  Renouard,  Et  plus  ||  bas  signé  en  queue  fovdriac: 

et  Seellé  de  eire  iaulne.  |]  Acheaé  d'imprimer  Ie  25.  Eeurier,  1627." 

De  >'  Traicté  des  Logarithmes"  heeft  eene  afzonderlijke  titel  met 
het  jaartal  16 2 6.  Daar  het  hier  op  maanden  aankomt,  bewij- 

zen deze  datums  dus  nog  niets 

Maar  dit  // Traicté"  bevat  de  bladz.  33  7  tot  708:  terwijl 
het  overige  van  het  tweede  deel,  dat  25  ÏTebr.  1627  was  af- 

gedrukt, slechts  de  bladzijden  709  tot  816  bevat.  Het  is 

derhalve  te  onderstellen,  dat  het  drukken  der  tafels,  in  de  on- 

derstelling, dat  zij  dadelijk  na  het  afdrukken  afzonderlijk  wer- 

den uitgegeven,  eerst  tegen  het  einde  van  1626  konde  geëin- 
digd zijn.  En  deze  onderstelling  wordt  bijna  zekerheid  door 

de  volgende  woorden,  die  voorkomen  op  de  achtste  bladzijde 

van  de  voorrede  :  v  av  lectevr"  (zonder  pagineering,  voor  vel  A) : 
HEiraioN  zegt  daar 

„Et  au  commencement  de  Pannée  1626  ie  laissé  aller  en 

pu  |j  blic  les    Tables    des     Directions    &    Profections    faites   par 

ïean  ||  de  Mont-Royal   ||  Après    1'edition    d'icelles     Tables 
de  Mont-Royal,  ie  mis  aussi  jj  soubs  la  presse  un  Traicté  des 

Logarithmes  &  ensuitte  d'ice-  j;  luy,  la  Construction  et  Usage 

d'uue  nouvelle  Regie  proportio-  jj  nelle :  &  depuis  ce  temps-la  Ie 

public  a  iouy  de  ces  deux  Trai-  |j  ctez   distincs  &  separez." 

Het  //  Traicté"  werd  dus  wel  degelijk  afzonderlijk  uitgege- 
ven —  zooals  de  heer  glaisher  daarvan  ook  een  afzonderlijk 

exemplaar  heeft  gezien,  —  werd  op  de  pers  gebracht  in  1626  na 

de  //Tables  de  Mont-Royal"  en  vóór  de  //Nouvelle  Règle".  Daar 
nu  dit  Traite  372  bladz.  en  de  Nouvelle  Règle  slechts  108 
bladz.  bevat :  en  daarenboven  de  druk  van  het  eerste  zeker  veel 

meer  moeite  en  correctie  gekost  heeft,  dan  die  van  het  tweede ; 

kan  de  Traite  niet  veel  vroeger  van  de  pers  zijn  gekomen  dan 

tegen  het  einde  van   1626. 

Nu  zulleD  wij  straks  zien,  dat  het  werk  onder  den  naam  van 

ezechiel  de  decker,  den  4den  September  1626  is  uitgekomen:  en 
daarmede  is  dan  mijn  eerste  stelling  bewezen, // d a t  de  eerste 



(  64  ) 

der  Briggiaansche  logarithinen  op   het    vasteland 

aan  Nederlanders  te  danken  zijn. 

5.  Wij  hebben  dus  nu  de  uitgaven  van  ezechiel  de  decker 

na  te  gaan. 

Deze  was  een  landmeter,  liefhebber  van  mathematische  we- 

tenschappen en  rekenmeester,  en  woonde  omstreeks  1626  te 

ter  Goude,  de  stad  van  de  Goudsche  pijpen  en  geschilderde 

kerkramen.  Hij  kwam  aldaar  in  kennis  met  adriaan  vlack, 

een  jongeling  van  goeden  huize,  —  dit  geslacht  toch  had  meer- 

malen zitting  gehad  in  vroedschap  en  raden  dier  stad,  —  die 
mede  een  liefhebber  der  wiskunde  was,  v  den  Ronstlievenden 

Ionghman  Adriaen  Vlac,  (die  hem  doenmael  met  grooten  yver 

inde  Meetkonst  oe  ff  ende)"  Deze  kende  het  latijn,  dat  is, 
hij  had  eene  geleerde  opvoeding  genolen,  en  hierin  was  hij 

ezechiel  de  decker  van  grooten  dienst.  Zoo  was  de  decker  bij 

zijn  onderwijs  dikwerf  gestuit  op  het  lastige  van  groote  bere- 

keningen, en  zocht  hij  steeds  naar  middelen  om  hierin  te  voor- 
zien. In  de  voorrede  van  zijn  werk  //Eerste  deel  van  de  nieuwe 

Telkonst"  4)  schrijft  hij  aldus. 
//Terwijl  ickinde  Vermaerde  Stadt  Gouda  Profes-  \\  sie  doende 

vande  Meetkonst  ende  Rekenkonst  bevondt,  \\  dat  vele  Leerlin- 

gen grooten  schrick  ende  afkeericheydt  ||  hadden  vande  Konsten, 

door  de  groote  ende  verdrietighe  Reke-  ||  ninghen,  die  inde 
selfde  voorkomen,  alsoo  dat  de  selfde  by  haer  in  ||  verachtinghe 

zijn  in  plaets  van  die  te  beminnen,  ende  oog  bevondt,  j|  dat  ick 

selfs  veel  tijdts  moste  besteden  int  solveren  van  eenighe  (| 

questien  die  my  daghelijcx  voorquamen,  ben  ick  seer  beghee- 

rich  |!  geweest  om  eenighe  remedie  daer  toe  te  konnen  vinden." 
Dit  gevoel  van  vermoeidheid  was  algemeen  in  die  dagen  en 

heeft  zeker  veel  bijgedragen  tot  het  uitvinden  der  rhabdologie 

en  der  logarithmen  zoo  wel,  als  tot  het  spoedig  opnemen  daar- 
van in  de  dagelijksche  bewerkingen.  De  decker  verklaart  van 

zich  zei  ven  dat  hij  geen  latijn  verstond  [//  Doch  also  ick  inde 

Latijnsche  sprake  onervaren  was"] :  maar  vlack  vertaalde  de 
latijnsche  voor  hem  in  het  Hollandsen.  Vooreerst  de  //  Miri- 

fici  Logarithmorum  Canonis  Descriptio  joannis  neperi  5)" :  welk 
werk  hem  echter  te  geleerd  voorkwam  voor  zijn  doel  (hoewel 

mij  't  selfde  sonder-  \\  lingh  behaechde,  nochtans  bevindende  dat 
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het  dingen  waren,  die  voor  de  gemeene  Luyden,  die  haer  in  de 

Wiskonsten  niet  en  oeffenen,  ondienstigh  waren,  heeft  het  mijn 

wensclien  f  eene  mael  niet  konnen  voldoen) :  toen  de  Rhab- 

dologia  6)  van  denzelfden  schrijver,  //  waer  in  iek  bevont  het 

ghene  mijn  hegheeren  volkomen  voldede" :  eindelijk  henrici  briggii 
Arithmetica  Logarithmica  ?)  en  de  tafels  van  edmund  gunter  8). 

ezechiel  de  decker  en  adriaan  vlack  besloten  [//  om*  voornemen  ̂ s' '] 
om  deze  drie  laatste  werken  te  zamen  in  het  Hollandsen  uit  te 

geven,  //  ende  eenighe  andre  lichte  manieren  tot  dagelicxse  Coop- 

mans Rekeningen  te  beschrijven,  waer  toe  mij  heeft  den  Kunst  - 
lierenden  adriaen  vlack  verweckt,  met  belofte  om  syn  hulpe 

ende  arbeyt  tot  vervorderinge  van  "'t  Werck  niet  te  sparen."  Het 
werk  zoude  tot  algemeenen  titel  hebben  //  Nieuwe  Telkonst" 
en  uit  twee  deelen  bestaan,  //  waer  van  wy  nu  het  Eerste  Deel 

voor  den  dach  brenghen.""  Dit  bevatte  twee  boecken  van  de 
Tellingh  door  Eoetjes  (de  Rhabdologia),  een  Aenhangsel  van 

het  Veerdigh  Gereetschap  voor  Menig vuldigingh  (het  Supple- 

mentum  Multiplicationis  Promptuarium),  en  de  Plaetselicke  Tel- 
kunst (de  Arithmetica  Localis) ;  deze  stukken,  allen  van  j.  neper, 

waren  door  adriaan  vlack  in  het  Hollandsen  overgebracht. 

Maar  omdat  men  deze  regels  slechts  op  geheele  getallen  konde 

toepassen,  voegde  ezechiel  de  decker  daaraan  toe  eene  verhan- 

deling //van  Coopmans  Rekeningen11 ;  waarin  hij  het  gebruik 
leerde  van  de  tiendeelige  breuken  [//heb  ick  daar  aen  bijge- 
voecht,  fioemen  alle  Coopmans  Rekeningen  door  heele  getallen 

sonder  gebrokens  sal  konnen  afveerdighen  door  kracht  vande 

Thiende"].  Van  deze  Thiende  van  simon  stevin  vindt  men  een 
afdruk  aan  het  einde  van  dit  Eerste  Deel. 

De  voorreden,  waaruit  het  bovenstaande  ten  deele  is  geno- 
men, eindigt  met  de  woorden : 

//  f  Welck  beminde  Leser  wy  goei  ghevonden  hebben  te  verma- 
nen, derhalven  wilt  onsen  arbeyt  ende  ghenegenheyt  ten  besten 

duyden,  en  voor  lief  nemen,  ende  verwachten  met  patienlie,  tot 
dat  het  Tweede  Deel  voldruckt  is   

Wt  Gouda,  den  4  September  int  Jaer  1626.  Ezechiel  de 

decker.11 
6.  Ter  zelfder  tijde  gaf  ezechiel  de  decker  een  ander  werk 

in    het   licht  9J  onder    bijna    denzelfden  titel,  maar  nu  in  8°. ; 
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het  vorige  was  in  4°.  Dit  feit  heeft  waarschijnlijk  de  bibliogra- 

phen  in  de  war  gebracht,  te  meer  daar  beide  werken  vrrj  zeld- 

zaam zijn.  Op  dit  laatste  werk  was  reeds  door  mij  gewezen 

in  een  opstel,  //Iets  over  logarithmentafels  ~l  86211,  door  de  Kon. 
Akad.  van  Wetenschappen  uitgegeven  10) ;  maar  de  heer  glaisher 
heeft  beide  werken  op  nieuw  behandeld  in  een  opstel  over  oudere 

logarithmentafels,  in  het  jaar  1872  ll).  De  reden  van  deze  af- 

zonderlijke uitgaaf  vindt  men  in  de  //  voor-reden  Tot  den  Goet- 

willighen  ende  Konstlievenden  Leser1 ,  aldus  opgegeven. 
Nadat  hij  de  drie,  vroeger  besproken,  engelsche  werken  ver- 

meld heeft,  zegt  hij  voornemens  te  zijn,  die  werken  //  int  Ne- 

derduyts  te  laten  uytghaen,  met  behulp  van  den  Konstlievenden 

Jonghman  adriaen  vlack"  onder  den  titel  van :  //  Het  Tweede 

Deel  Vande  nievwe  telkonst'1.  Daarop  laat  hij  volgen:  //Ende 
nadien  dit  grooter  sal  zijn  als  het  Eerste  Deel,  het  twelck  wy  nu 

int  licht  gebracht  hebben,  soo  salder  wat  meerder  tijdt  van 

noode  zijn  om  hel  fselfde  te  drucken:  Maer  alsoo  eenige 

Liefhebbers  verlang  hen  het  gebruyck  daer  van  te  moghen  sien, 

ende  doch  eenighe  Handtboeckxkens  van  doen  hebben,  soo  heb- 

ben wij  dit  doen  Drucken,  op  dat  sy  ondertusschen  moghen 

daer  mede  haer  profijt  doen/3  Men  ziet  dus,  dat  dit  werkje, 
in  afwachting  van  het  grootere  wrerk,  slechts  voor  een  handboek 
bestemd  was,  //  waer  mede  den  Konstlievenden  leser  hem  sal 

ghelieven  te  conlenteren,  lot  dat  wy  met  Godts  hulpe  het 

Groote  Werck  voleyndicht  hebben,"  waarmede  hij  de  groote 
engelsche  tafels  bedoelt.  Dan  zegt  hij  ten  slotte :  //  Geniet 

ondertusschen  dit,  en  soo  het  u  wel  behaeght,  sal  het  toeco- 

mende  beter  doen"  De  voorreden  eindigt  weder,  evenals  boven, 

//Ter  Goude,  den  4  September  1626.  Ezechiel  de  decker." 
Maar,  zoo  als  het  met  menschelijken  arbeid  en  plannen  wel 

meer  gaat,  dit  //Groote  Werck"  is  nimmer  verschenen:  waarom 
en  hoe  dit  geschiedde,  althans  wat  ik  meen  dat  daarvan  de  oor- 

zaak is,  hoop  ik  straks  mede  te  deelen. 

Deze  Nieuwe  Telkonst  in  8°.  bevat  nu,  in  de  acht  eerste 

bladzijden,  zonder  pagineering,  den  titel,  het  privilegie,  de  Voor- 

reden ?3  bladz.)  en  drie  latijnsche  verzen  van  andreas  junius, 

Professor  Philosophiae  te  Edinburgh,  ter  eere  van  napier. 
Voorts  : 
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A— D  (bladz.  1 — 51)  onderwij singh  hoemen  de  Tafel  henrici 

briggii  verstaen  sal  om  te  gebruycken ; 

A — M  (   168   bladz.,  zonder  pagineering),  met  den  titel 

Henrici    briggii  ||  tabvla  |j  logarithmorvm  ||  pro    nvmeris    ab 

vnitate  ij  ad     10000.   ||  govdae,    jj   Typis    Petri    Rammasenij.  || 
MDCXXVI. 

Deze  tafels  geven  de  logarithmen  der  natuurlijke  getallen 

met  tien  mantissen  en  de  verschillen  in  twee  kolommen,  op 

iedere  bladzijde,  die  aldus  zestig  logarithmen  bevat. 

A — F  (90  bladz.,  zonder  pagineering),  met  den  titel 

Edmvsdi  gvnteri  |j  tafel  ||  Van  Hoeck-maten  ende  ||  ïtaeck- 

lijncn  (sic)  den  Wortel  zijnde  van  jj  10000,0000  deelen. 

Zij  bevat  de  logarithmen  der  sinussen  (en  cosinussen),  der  tan- 

genten (en  cotangenten)  voor  iedere  minuut  met  zeven  mantissen. 

7.  Nu  wij  den  inhoud  van  beide  werken,  //  de  Nieuwe  Tel- 

konst  van  ezechiel  de  decker"  kennen,  moeten  wij  overgaan 
tot  het  onderzoek  naar  het  tijdstip  van  de  uitgave :  en  dit  zal 

spoedig  afgeloopen  wezen. 

Beide  werken  bevatten  het  //  Previlegie  van  de  Staten  Generael 

der  Yereenighde  Nederlanden,  voor  den  tijdt  van  thien  naest- 

komende  Jaren  in  de  Vereenighde  Provinciën,"  en  wel  ten  name 
van  adriaen  vlack,  aan  wien  een  derde  der  boete  voor  nadruk 

of  invoer  daarvan  wordt  toegekend,  bestaande  in  de  verbeurd- 

verklaring der  exemplaren  en  het  betalen  van  150  gulden.  Het 

is  gedateerd:  //Ghedaen  in  's  Gravenhage  op  den  xxiiij.  Decem- 

bris  XVlc  vijfentwiütich"   (dat  is  1625). 
Daar  het  privilegie  dus  is  toegekend  vóór  het  einde  van  het 

afdrukken,  den  4  September  1626,  zoo  als  wij  boven  zagen, 

is  dit  laatste  tijdstip  het  gezochte.  Vergelijkt  men  dit  met 

hetgeen  aan  het  einde  van  §  4  voorkomt,  dan  blijkt  daaruit, 

dat  het  werk,  beschreven  in  §  6,  vroeger  het  licht  zag  dan  dat 

van  §  4,  en  dat  dus  Nederland  niet  met  Frankrijk  behoeft  te 

deelen  de  eer  van  de  Briggiaansche  logarithmen 

op  het  vasteland  te  hebben  ingevoerd. 

8.  Maar  dit  onderzoek,  en  bepaaldelijk  de  bewoordingen  van  het 

privilegie,  leert  nog  meer.  Zoo  als  wij  zagen,  staat  het  privile- 

gie op  naam  van  adriaan  vlack,   terwijl  op  de  titels  van  beide 

werken,  in  §  5  en  6  beschreven,  Ezechiel  de  decker  als  schrij- 

5* 



(  68  ) 

ver  wordt  opgegeven,  en  adriaan  vlack  slechts  op  den  titel  van 

het  boek  in  §  5  wordt  genoemd,  doch  niet  op  dien  van  het  werk 

in  §  6.  Beide  werken  zijn  gedrukt  bij  Pieter Rammaseyn,  boek- 
verkooper,  wonende  in  het  corte  Groenendal,  tot  uithangbord 

hebbende,  zooals  toen  de  gewoonte  was,  het  duytsch  verguit 

ABC.  Daaruit  volgt,  dat  adriaan  vlack  toen  reeds  boekdruk- 

ker en  uitgever  was,  onder  den  naam  der  firma  //  Pieter  Eam- 

maseyn."  Dit  was  ook  de  meening  van  montucla  12),  die  vlack 

noemt  //  libraire  et  mathématicien  Hollandais" ;  maar  zij  werd  in 
der  tijd  tegengesproken  door  onzen  verdienstelijken  moll  13), 
die  meende  dat  montucla  zich  had  vergist.  Trouwens,  in  eene 

autobiographie  van  onzen  vlack,  gevonden  door  den  heer 

glaisher  u),  en  waarop  misschien  later  nog  eens  kan  wrorden 
teruggekomen,  verhaalt  hij,  hoe  hij  boekverkooper  is  geworden 

ter  wille  van  de  uitgave  zijner  tafels.  Ook  vinden  wij  den- 
zelfden vlack  later  als  boekdrukker  en  uitgever  in  den  Haag 

terug.     (1661    en  1665). 

9.  Nog  eene  andere  zaak  blijkt  mijns  inziens  uit  het  reeds 

gezegde,  dat  wij  namelijk  niet  zoo  zeer  aan  ezechiel  de 

decker,  maar  eigen!  ij k  aan  adriaan  vlack  de  invoering 

derBriggiaansche  logarithmen  verschuldigd  zijn, 

afgezien  nog  van  de  verdiensten,  die  ontegenzeggelijk  aan  vlacks 

zelfstandigen  arbeid  op  dit  gebied  zijn  toe  te  kennen.  En  deze 

stelling  hoop  ik  nog  nader  te  staven. 

Vooreerst  blijkt  uit  het  voorgaande  genoegzaam,  dat  het 

adriaan  vlack  was,  die  de  engelsche  tafels  met  het  bijwerk  uit 

het  latijn  vertaalde,  en  dat  hij  met  ezechiel  de  decker  in 

vriendschappelijke  verhouding  verkeerde.  Hij  was  in  1626  ze- 
ker reeds  bezig  met  het  berekenen  der  logarithmen  van  20000 

tot  90000  met  tien  mantissen,  die  hij  twee  jaren  later  in  1628 

uitgaf  onder  den  titel  van :  //  Arithmetica  Logarithmica"  :  dit 

deed  hem  toen  //  het  Groote  Werck"  belooven.  Dan,  toen 
hij  daarmede  gereed  was,  begreep  hij  zeker,  dat  het  beter  was, 

deze  uitkomsten  in  te  lasschen  in  eene  groote  volledige  loga- 
rithmentafel  met  den  vermelden  titel,  en  daarmede  verviel  de 

aanleiding  tot  het  //  Groote  Werck".  En  nu  heeft  hij  ook, 
waarschijnlijk  met  het  oog  op  het  betere  debiet,  in  het  vervolg 

de   //  Nieuwe  Telkonst  in  8°."  geheel  verzwegen ;  nergens  maakt 
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hij  daarvan  melding,  evenmin  van  den  naam  van  ezeghiel  de 

decker.  Had  deze  dns  werkelijk  de  engelsche  tafels  in  het 

hollandsch  bewerkt,  dan  moest  daaruit  noodwendig  een  strijd, 

of  althans  eene  verkoeling  der  vriendschappelijke  betrekking 

ontstaan  zijn.  Maar  niet  alleen,  dat  men  nergens  daarvan  iets 

vermeld  vindt,  dat  nergens  ook  van  een  verdediging  van  vlack 

sprake  is;  er  zijn  bewijzen,  dat  ook  na  1628  de  verhouding 

tusschen  beide  Goudenaars  eene  vriendschappelijke  was  gebleven. 

Drie  jaren  later  toch  (1631)  vinden  wij  ezechiel  de  decker 

in  Rotterdam  terug,  met  dezelfde  titels  als  vroeger  te  Gouda : 

hij  was  misschien  daarheen  getrokken,  om  in  die  stad  van  zee- 

varenden een  wijder  veld  voor  zijn  onderwijs  te  vinden,  dan  in 

het  kleine  landstadje  Go\ida.  Aldaar  gaf  hij  uit  //Practyck  van 

de  Groote  Zeevaart11  15)  en  deze  werd  wederom  bij  de  firma 
Pieter  Rammaseyn,  dat  is,  zooals  wij  boven  zagen,  bij  adriaan 

vlack  te  Gouda  gedrukt.  Eerst  een  tweede  druk  van  dit  werk  16) 
in  1659,  werd  te  Rotterdam  gedrukt;  maar  toen  was  vlack 

ook  reeds  sedert  langen  tijd  uit  Gouda  vertrokken. 

In  de  eerste  druk  van  16  31  geeft  de  decker  bij  ieder  vraag- 

stuk ook  de  oplossing  door  middel  der  Logarithmen.  //Soo  sullen 

wy  stellen  by  yder  soodanighe  Qaestie,  op  wat  maniere  t'selfde 

gheschiet"  (op  de  bladzijde  die  achter  de  trigonometrische  tafels 
van  dat  werk  volgt)  —  een  bewijs  hoezeer  toen  reeds,  binnen 

zoo  korten  tijd,  het  gebruik  der  logarithmen  in  het  dagelij  k- 

sche  werk  der  zeelieden  was  doorgedrongen.  Daarbij  verwijst 

hij,  zoo  als  natuurlijk  is,  naar  zijne  //  Nieuwe  Telkonst  in  8°." 
maar  nergens  ook  weder  eenig  verwijt  tegen  vlack. 

Uit  dit  alles  kan  men  dns,  meen  ik,  met  grond  opmaken, 

dat  de  Briggiaansche  logarithmen  het  eerst  eigenlijk  door 

adriaan  vlack  op  het  vasteland  zijn  overgebracht.  In  een 

volgend  opstel  hoop  ik  de  verdere  werkzaamheden  van  vlack 

op  dit  gebied  na  te  gaan :  en  wil  hier  afscheid  nemen  van 

ezechiel  de  decker,  met  vermelding  van  het  volgende. 

10.  Overeenkomstig  het  gebruik  van  dien  tijd  had  hij  een 

elftal  questien  te  Rotterdam  en  elders  laten  aanslaan,  dat  is, 

publiek  ter  oplossing  opgegeven.  Deze  werden  door  j.  j.  stam- 

pioen  de  joghe  opgelost  niet  alleen,  maar  ook  gecritiseerd  in 

diens  //Solvtie  op  alle  de  Quaestien" 17).   Stampioe>'  maakt  opmerk- 
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zaam  op  fouten  in  de  opgaven ;  doet  zien,  dat  het  eerste  een 

vraagstuk  van  interest,  het  'vijfde  en  zesde  van  wortel  vormen,  het 
zevende  tot  het  tiende  van  verdeeling  van  figuren  zijn;  dat  het 

tweede  en  derde  vraagstuk  voorkomt  bij  L.  van  Ceulen,  van  den 

CirckelN0.  88,  en  van  Interest  N°.  168  ;  het  vierde  bij  Diophantus, 
Boek  TV,  Quaestie  14;  het  elfde  bij  A.  Metius,  Sphaerische  Trian- 

gulen,  blz.  103.  Ten  slotte  biedt  hij  e.  de  decker  drie  kruys- 

guldens  aan  voor  de  oplossing  van  eene  voorgestelde  questie,  die 

op  eene  derdemachtsvergelijking  uitloopt.  Stampioen  voegt  daarbij : 

//  Sulckx  doende  mach  de  Esels-ooren  onder  den  Leeuw en-huyt 

wat  bedecken,  ende  de  Pauwe  vederen  op  het  Exter-lijf  een  weynigh 

behouden'.  Naar  de  voorrede  van  Stampioen,  zoude  e.  de  decker 

//  van  hem  gegeven  hebben,"  //  dat  die  (Vraegh-stuckenJ  nietgedaen 
en  wierden,  ende  niemant  die  kon  solveren,  ofte  ontbinden" : 

en  derhalve  zal  hem  dit  eene  goede,  al  zij  het  dan  ook  niet 

eene  zachte  les  zijn  geweest.  Trouwens,  uit  het  voorgaande  is 

reeds  op  te  maken,  dat  ook  Stampioen  niet  altijd  even  nederig 

was  :  en  dit  zal  duidelijk  blijken  uit  zijn  aankondiging  op  het 

einde  van  het  voormeld  geschrift,   die  hier  moge  volgen. 

//Den  Thoonder  deses,  |j  doet  jj  professie,  ||  Om  te  leeren  soo 

wel  Bejaerde  ||  als  aenkomende  Persoonen,  ||  te  weten  :  |j 

Arithmeticam,  of  de  Eeken-konst,  waer  inhe  l|  begrepen  zijn 

alle  de  Regulen  ende  practiquen,  met  haerder  jj  wis-konstighe 

Bewijs-B,edenen ;  dienstigh  tot  verlichtingh  ||  der  selfder  Midts- 

gaders  oock  de  Konst-Ryckxste  Regulen  ij  algebrae  ofte  Coss, 

daer  bij  voegende  nieu-gevonde  ende  kon-  ||  stige  werckino-, 

om  alle  Aequatien  ofte  vergel  ij  ckingen,  soo  door  ver-  |J  scheyde 
Natuer  der  lynien  (met  Passers  daer  toe  bereydt  zijnde)  als  || 
oock  in  ghetallen  (door  geschickte  lichamelijcke  snede)  Wis- 

konstigh  \\  te  Ontbinden :  (myns  wetens  voor  desen  noyt  be- 

kent). Yan  ghelijc-  jj  ken  oock  wat  de  geometria  aengaet,  alles 

konstigh  ende  op  j|  de  lichtste  maniere  te  solveren  ende  t'Ont- 

binden,  alle  subtyle  voor-  [j  stellen ;  soo  wel  op  't  papier  met 

lynien  end'ghetallen  Wis-konsligh  ||  als  oock  op  't  Lant-tuygh- 
werkelijck.  Waer  aen  behoort  de  Dee-  j|  lingh,  soo  der  geschickte 

als  d'ongheschickte  ofte  Irreguliere  Landen,  |j  ende  dat  op  ver- 
scheyde  voor-vallen;  waer  mede  een  geschickt  Landt-  |j  Meter 

behoort  begaeft  te  zijn.   De  Demonstratie  ofte  't  bewijs  van  de  |j 
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IS  Boecken  Euclidis,  met  den  aenpalen  van  dien.  De  Ele- 

menta  Co-  !|  nica  Apollonij  Pergaei,  met  haerder  bewijs.  Opticam: 

Catoplricam ;  ||  end" Dioptricam,  (zijnde  wetenschappen  aller  Sub- 
tijlheden).  De  ,,  Regulen  ende  practiquen  der  Perspectief,  met 

het  bewijs  van  dien;  ||  Mitsgaders  oock  de  Eegulen  der  Forti- 

ficatien  of  sterckten-bouwinge,  ||  soo  wel  op  Reguliere  als  Irre- 

guliere Forteressen.  De  Kouste  van  't  Bos-  []  schieten ; a  Wijn- 

Roeyen,  't  Maken  en  't  rekenen  der  Tal-stocken,  j|  ende 
Wyn-Roeden,  (Soo  wel  dienstigh  tot  het  meten  der  wannigheyt 

als  der  gheheelen  inhout)  &c.  't  Calculeren  der  Tafelen  Sinuwn, 
Tan :  8f  j|  Sec :  ende  oneyndigh  meer  andere. 

De  wetenschappen  der  astrosomiae  end  't  Dependeren  ;j  der 
selfder,  soo  voor  Zee-vaerders,  Stuyr-ïieden ;  als  oock  voor  alle  || 

Hemel-Meters  end  Observatores  ofte  gaslagers.  't  Solveren  aller  || 
Astronomische  Quaestien.  De  Sphaerische  Rekening,  ende  dat 

op  ver-  H  scheyde  konstighe,  ende  lichte  manieren ;  met  het  bewijs 

van  dien.  ||  't  Gebruyck  ende  t  maken  van  't  Astrolabium 
Catholicum,  (met  sy-  ||  ne  Optice  Bewijs-Redenen)  als  oock  van 

andere  Astronomische  In-  j|  strumenten  meer,  &c.  't  Calculeren 

ende  't  rekenen  van  alle  formen  ||  van  Sonne-wysers,  soo  wel  op 
Reguliere,  als  Irreguliere  Super ficien. 

Den  Stijl  van  't  Italiaens  Roeck-houden :  Soo  wel  voor  Koop- 
lieden, ||  Commysen,  ende  Factoors,  &c.  in  Koopmansgoederen : 

Als  oock  in  j|  Domeynen  voor  Financiers  der  fConinghen  ende 

Princen,  &c.  ||  Mr.  j.  j.  STAMPIOEN,  cTJonghe,  \\  woonende  lot 

Rotterdam." 

Dit  programma  of  prospectus  is  zoo  geheel  overeenkomstig 

den  geest  der  toenmalige  onderwijzers  in  de  wiskundige  weten- 

schappen, dat  ik  het  als  een  staaltje  daarvan  meende  te  mogen 
mededeelen. 



AANTEEKENINGEN. 

1)  Canon  ||   triangvlorvm,  ||  hoc   est,  ||  sinwm,   tangentivm  || 

&  Secantium  Tabulae,  ad  taxa-  ||  tionem  radij  100000.00,  ||  Ex  accu- 

ratissimis    Operis  Palatini  ta-  (|  bulis  expressae.  ||  vignette,  ovaal  met 

twee  krijgslieden,  waarvan  er  een  een  knuppel,  de  andere  een  vaandel 

met  het  Leidsohe  wapen  draagt,  met  het  randschrift :  invicta  concordia|| 

LiVGDVNJ  BATAVORVM.  ||  Apud  JOANNEM  MAIRE.  |j  CIÜ  IOC.XXVI.  ||  in  8°. 
A— M  (bladz.  1—181.) 

2)  WlLLEBRORDI    SNELLI  ||  A   ROYEN,    R.  F.  ||  DOCTRINAE  ||  TRIANGVLO- 

rvm  ||  canonicae  ||  libri  qvatvor,  |)  Quibus  canonis  sinuum,  Tangen- 

tium,  ||  fy  secantium  constructio,  \\  trïangvlorvm  tam  planorvm  quam  || 

sphaericorvm  expedita  dimensio,  ||  breviter  ac  per  spicue  traditur:\\ 

Port  mortem  Autoris  in  lncem  editi  a  mar-  ||  tino  horteksio 

Delfensi;  ||  Qui  istis  Problematum  Geodaeticorum  Sf  Sphaerico?*um 

tractatus  sin-  ||  gulos  adjunxit,  quibus  praecipuarum  utriusque  Trigo- 

nome-  ||  triae  propositionum  usus  declaratur.  ||  vignette,  een  spittende 

man,  met  het  randschrift:  fac  et  spera.  ||  Lvgdvni  batayorvm,!! 

Ex  officina  joannts  maire.  ||  CIOIOCXXVII.  ||  in  8°. 
XVI  bladz.  bevat  titel,  opdracht  (8  bladz.)  aan 

„  lllustrissimis  Potentisshnis  \\  dd.  ordinibvs  ||  hollandiae  &  west- 

frisiae.  ||  Amplissimis  Prudentissiwisque  ||  dd.  praetoribvs  ,  consv- 

ltbvs,  ||  syndicis  inclitarum  Kerumpublicarum  ||  dordraceüstae,  del- 

fensi^ alcmartanae.  Studiorum  Mathematicorum  patro-  ||  nissummis. 

Vervolgens  de  voorrede  (2  blz.):  een  vers  van  Hugo  Boxel,  L. 

A.  M.  (1  blz.)  en  een  ander  (2  blz.)  van  Joh.  Corneli  Wourdanus ; 
de  16e  blz.  is  wit. 

A— Q  (blz.   1—244)  bevatten 

liber  primvs  de  inventione  rectarum  Circulo  adscriptarum  (blz. 

1 — 32);  Appendix  de  constrvctione  et  fabrica  canonis  si-nuum, 

plenior  8f  uberior  commentatio.  (blz.  33 — 61);  liber  secvndvs  de 

triangvlis  planis  (blz.  62 — 88);  problemata  geodaetica  (blz.  89 — 

108);    liber    tertivs:    Be    triplevris    spliaericis    (blz.  109 — 173); 

LIBER    QVARTVS:    DE   TRIPLEVRIS    OMNIBVS    VNTVERSIM,     Absque   ulla   re- 

ductione    ad    Pectangula.    (blz.    175 — 228);    problemata    sphaerica 

(blz.  229—244). 
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s)  Memoires  ||  mathematiqves  ]|  recveillis  et  dressez  ||  en  favevr 
de  la  noblesse  ||  francoise.  ||  Par  d.  henrion.  Mathematicien.  ||  pre- 

mier volvme,  II  Auquel  est  traitté  ||  Be  V  Arithmétique  militaire; 

Construction  des  tables  des  Sinus,  Tou-  ||  chantes  fy  Couppantes  ;  Doctrine 
des  triangles  Rectïlignes ;  Practique  jj  de  diners  Problemes  Geometriques  ; 

Bimension  des  lignes  droictes.  Sm- \\ perfides  fy  Corps;  Practique  du 

Compas  de  proporüon ;  fy  de  la  ||  Construction  des  Forteresses  ;  ser- 

uttnt  d'explication  fy  augmentationies  ||  deux  et  troisiesmes  Liures  des 
Fortifications  de  Monsieur  Errard.  \\  seconde  edition,  reueuë,  corrigée 

&  augmentée  en  diuers  en  ||  droicts;  et  mesme  d'un  traicté  entier 
cötenant  vne  briefve  instru-  ||  ction  pour  construire  les  fortifications 

pratiquées  aax  pays  bas.  |j  a  paris,  ||  Imprimé  par  flevry  bovrri- 

qvaNT,  ayant  sa  boutique  ||  en  1'Isle  du  Palais  aux  fleurs  Royalles.  |j 

M.  DC.  XXIII.  ||  avec  privileges.  II    in  8°. 
Memoires  ||  mathematiques  ||  recveillis  et  dressez  ||  en  favevr 

de  la  noblesse  |]  francoise.  ||  Par  d.  henrion,  Mathematicien. 

seconü  volvme,  |j  Auquel  est  traitté  ||  Bes  Fractions  Astronomiques ; 

de  la  doctrine  des  Triangles  Spheriques,  fy  ||  de  leur  practique  en  la 

solv.tion  de  diners  Problemes  Astronomiques,  |j  8f  Geographiques ;  des 

Logarithmes  8f  de  la  Construction  d'vne  ||  nouuelle  Regie  proportio- 
nelle,  avec  Vvsage  dHcelle.  ||  a  paris,  ||  Pour  i/avthevr,  demeurant 

en  1'Isle  du  Palais,  a  1'Image  ||  Sainct  Michel.  ||  Et  se  vend  || 
Chez  samvel  thibovst,  au  Palais,  en  la  Gallerie  ||  des  Prisonniers. 

M.DC.  XXVII.  ||  avec  privilege  dv  Roy.  ||    in  8°. 

4)*a  Eerste  deelII  vande  nievwe  ||  Telkonst,  ||  inhovdende  ver- 

SCHEYDE  ||  MANIEREN     VAN     REKENEN,     WAER  ||  door    Seei*    licht    koniien 
volbracbt  worden  de  Geo-  ||  metrische  ende  Arithmetische  questien.  || 
Eerst  ghevonden  van  joanne  nepero,  Heer  ||  van  Merchistoun,  ende 

uyt  het  Latyn  overgheset  door  ||  adrianvm  viack.  ||  Waer  achter  by- 

gevoeght  zijn  eenige  seer  lichte  manieren  van  Rekenen  Jj  tot  den  Coop- 

handel  dienstigh,  leerende  alle  gliemeene  Rekeninghen  ||  sonder  ghebro- 
hens  af  veerdighen.  Mitsgaders  Nieuwe  Tafels  ||  van  Interesten,  noyt 

voor  desen  int  licht  ghegeven.  11  Door  ezechiel  de  decker,  Rekenm1"-  || 
Landmeter,  ende  Liefhebber  der  Mathematische  ||  kunst,  residerende 

ter  Goude.  ||  Noch  is  hier  achter  byghevoeght  de  Thiende  van  ||  Symon 

Stevin  van  Brugghe.  ||  Ter  Govde,  [|  By  Pieter  Rammaseyn,  Boeck- 

verkooper  inde  corte  |]  Groenendal,  int  Verguit  ABC.  1626.  ||  Met  Pre- 

vilegie  voor  thien  Jaren.  ||    in  4°. 
XII  bladz.  (zonder  signatuur  of  pagineering)  bevatten  :  Titel,   en 

in   verso   de   privilege;    de   „Toeeyghex-Brief"    aan    de  staten  en 

d)  Dit  sterretje  geeft  aan,  dat  het  boek  in  mijn  bezit  is. 
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stadsregeering  (2  blz.);  de  „Voor-reden  tot  den  Goetwilligen  ||  ende 

Konstlievenden  Leser"  (3  blz.) ;  drie  latijnsche  verzen  ter  eere  van 
Neper,  door  Patricius  Sandaeus  en  Andreas  Junius  (1  blz.);  het 

„  Register  van  alle  de  Hooftstncken,  ||  ende  Gebruycken  deses  gantschen 

Boeckx"  (3  blz.)  en  „De  Druck-fauten,"  (1  blz.) 
A — Rv  (blz.  1 — 308)  bevat  de  twee  boeken  der  Rhabdologia  (blz. 

1 — 40,  41 —  87;  en  het  Aenhanghsel  (blz.  89 — 111):  de  Arithmetica 

localis  (blz.  113 — 148),  alles  van  Neper.  Dan  „eZechiel  de  deo 

keb,  van  coopmans  ||  rekeninghen",  (blz.  149—308),  waarin  vele 
tafels  over  alliage,  maten,  wissel  en  rabat. 

a— q  (zonder  pagineering)  geven  „  jaek  ende  ma ent-tafels  teghen 

den  Penningh  20,  16f,.14f,  12J,  13,  14,  15,  16  int  Jaer  op  winst 

en  op  verlies." 
A — D  (bladz.  1—27)  hebben  den  bijzonderen  titel 
De  |j  Tm  ende.  ||  leerende    door  !|  onghehoorde    lichtigheyt    alle 

re-  ||  keninghen   onder    den    Menschen    noodigh    val-  ||  lende,  afveer- 

dighen  door  heele    ghetal-  ||  len,    sonder  ghebrokenen.  ||  Door  simon 

sïevin  II  van  Brugghe.  ||  Ter  Govde,  ||  By  Pieter  Rammaseyn,  Boeck-  || 
vercooper,     inde     Corte     Groenendal,     int    Duyts  ||  Verguit   ABC.  || 
M.DC.XXVI. 

Dit  is  een  nadruk  van  hetzelfde  boekje  van  1585,  die  somtijds 

afzonderlijk  voorkomt:  ik  bezit  zulk  een  druk  van  1626. 
Stevin  belooft  daarin  aan  de  nakomelingen  het  decimale  muntstelsel. 

5)  Dit  werk  van  J.  Neper  werd  het  eerst  uitgegeven  te  Edin- 

burgh  in  8°.  in  1614.  De  tweede  uitgave  verscheen  aldaar  in  1619, 
na  den  dood  van  Neper,  door  de  bemoeijingen  vau  zijn  zoon  R. 

Neper,  die  toen  tevens  uitgaf  de  „Mirifici  Logarithmorum  Canonis 

Constructio."  Van  beide  werken  verscheen  in  1620  een  druk  te 

Lyon,  die  ik  hier  voor  mij  heb  uit  de  bibliotheek  der  Utrechtsche 

Hoogcsohool  (Math.  et  Astr.  8<>.  N.  141). 
De  titels  luiden  aldus. 

LOGARITHMORVM  |j  CaNONIS  DESCR1PTIO  ||  SEV  jj"  ArIÏHMETICARVM  SVP- 

pvtationvm  ||  mikabilis  abbkeviatio.  ||  Musque  vsus  in  vtraque  Trigo- 

noraetria  vt  etiam  in  omni  ||  Logistica  Mathematica,  amplissimi,  facil- 

limi  Sf  ||  expeditissimi  explicatio  j|  Authore  ac  Inuentore  joanne  ne- 

pero,  II  Barone  Merchistonij,  &  Scoto.  ||  Lvgdvni,  ||  Apud  Bahth. 

Vincentium,  ||  MJ)C.XX.  !|  Cum  Priuilegio  Caesar.  Majest.  8f  Ckrist. 

Galliarum  Regis,  in  8°. 

A— II,  8  bladz    (zonder  pagineering),  blz.   1 — 56. 
De  eerste  8  bladz.  bevatten  den  titel,  de  opdracht  „  lllustrissimo, 

&  optimae  spei,  ||  Principi  Carolo  |l  Potentissimi,  et  invictissimi,  || 

jacobi    D.    G.  ||  Magnae   Bkjtanniae,  II  et   Hiberniae  regis,  Ij  Filio 
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vnico,  Walliae  Principi,  Duci  Eboraci,  (|  &  Rothesaiae,  magno  Sco- 

tiae  Senescallo,  ac  ||  Insularum  Domino,  &c."  ||  (2  bladz.) ;  de  voorrede 

„In  Mirificüm  Logakitiixiokvm  ||  Cdnonem "  (1  bladz.),  een  vers 
van  Patricius  Sandaeus  en  drie  verzen  van  Andreas  Junius,  Philo- 

sophiae  Professor  in  Academia  Edimburgena,  waarvan  het  eerste 

eindigt,  met  de  woordspeling. 

Nomine  sic  Nepar,  Pakili  sit  &  ómine  Non   Par, 

Quuin  non  hac  habeat  Nepar  in  arte  Pa  rem, 

en  een  vers  van  een  ongenoemden  (te  zameu  drie  bladzijden). 

Daarop  volgt  blz.  1  —  20  het  Libkr  Prtmvs  over  de  logarithmen 

zelve,  en  blz.  11—56  het  Liber  secvnüvs  over  de  toepassing  bij 

de  driehoekmeting,  vlakke  zoowel  als  bolvormige. 

A — M,  90  bladz.-  (zonder  pagineering)  met  den  titel. 

Seqvitvk  Ij  Tab  vla  ||  Canonis  Loga-  ||  rithmorvm  seu  ||  Arithmeti- 

carvm  ||  svppvtationvm.  ||  S'ensuit  1'Indice  du  Canon  des  Logarith- 

mes.  ||  a  scavoir,  ||  La  Table  de  1'admirable  inuention  pour  ||  prompte- 

ment  &  facilement  Abreger  les  sup-  ||  putations,  d' Arithmetique  ||  anec 

son  vsage,  en  Tv-  ||  ne  &  1'autre  Trigonometrie,  &  aussi  en  toute  || 

Logistique  Mathematique . 'j|  Lvgdvm,  ||  Apnd  Barïhol.  VinCENTIVM.  || 
Cum  privilegio  Caesareo  k  Galliarum  Regis. 

Deze  tafels  zijn  met  zeven  mantissen,  en  gelden  voor  geheele  mi- 

nuten. De  hoofden  bij  iedere  bladzijde  zijn 

mi.  Sinus.  Logarithmi.  Differentiae.  Logarithmi.  Sinus.  mi. 

zoodat  hier  de  eerste  kolommen  voor  de  sinus,  de  laatste  voor  de 

cosinus  gelden. 

Boven  de  kolom  der  verschillen  staat  het  teeken  f  |  — ,  om  aan 

te  duiden,  dat  de  differentiën  rechts  positief,  links  negatief  zijn. 

Op  de  laatste  bladzijde  komt  voor  het  „  Extraict  du  Priuilege  du 

Roy"  voor  negen  jaren.  Op  het  einde  staat 

„Acheué  d'Imprimer  Ie  premier  Octobre,  ||  mil   six  cents  dixneuf." 
Het  tweede  boekje  heeft  tot  titel 

Mtrifici  II  Logarithmorvm  II  Canonis  Con-  j|  strvcïio;  ||  et  eorvm 

ad  natvrales  ||  ipsorum  numeros  habitudin^s;  ||  vna  cvm  appfndice, 

de  alia  ||  edque  praestantiore  Logarülimorum  specie  condenda.  ||  Quibus 

accessere    Propositiones    ad    triangula    sphae-  ||  rica    faciliore  calculo 
resoluenda:  ||  Vna  cum   Annotationïbus  aliquot  doctissimi  d,   henkici  || 

brtggii    in    eas,     8f    memoratam   appendicem.  ||  Authore     &  Inuentore 

joanne     nefero,    Barone  ||  mekchistonii,    &c.    Scoto.  ||  lvgdvni,  || 

ApudBartholonaeumVincentium,  ||  sub  Signo  Victoriae,  [|  M.DC.XX.  j| 

Cum  priuilegio    Caesar.    Maiest.    §r   Christ.   Galliarum.  Regis.  ||  in   8°, 

A  — H.  (blz.  3—62,  met  blz.  1,  2,  63  zonder  pagineering). 

Dit  werk  is    een    opus    posthumum,  zooals  blijkt  uit  de  voorrede 
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„  ROBERTVS    NEPERVS  ||  AVCTORIS     FILIVS     LECTORI  ||  MaTHESEOS    StVDI- 

oso.  ||  S.  ||  (blz.  3,  4).  Het  bevat  onderscheidene  stukken. 

Blz.    5 — 35.    MlRIFICI     LOGA-  ||  RITHMORVxM   CaNONIS  II  CONSTRVCTIO. 

(qvi  et  ta-  ij  büla  artificialis  ab  avthore  ||  deinceps  appellatur) 

eorumque  ad  naturales  ipso-  ||  rum  numeros  habitudines. 

Blz.  36—41.  Appendix  ||  de  alta  eaqve  ||  praestantiore  Loga-  || 

rithmorvm  specie  contiruenda ;  ||  in  qua  scilicet,  vnitatis  Lo-  |]  garith- 
mus  est  0. 

Blz.  42 — 49.  Lvcvbrationes  ||  aliqvot  ||  Doctissimt  ||  D.  Henrici 
Briggti  II  In  Appendicem  praemissam.  || 

Blz.  50  —  57.  Propositiones  ||  quaedam  eminen-  ||  tissimae  ad 
triangvla  ||  Sphaerica,  mira  facilitate  resoluenda. 

Blz.    58—62.    Annotatignes  ||  aliqvot  ||  doctissimi    D.  ||  henrici 
BRIGGII  ||  IN    PROPOSITIONES    PRAEMISSAS. 

De  63ste  bladz.  bevat  het  „Extraict  du  Priuilege  du  Roy"  voor 
negen  jaren.  Dit  eindigt  met  de  woorden 

„Mirifici  Logarithmorum,  Acheué  d'imprimer  ||  Ie  31.  Mars  1620." 
Later  kwam  mij  de  oorspronkelijke  uitgaaf  in  handen,  met  den  titel 

Mirifici  ||  Logarithmorum  ||  Canonis  descriptio  \\  Ejusque  usus,  in 

vtraque  ||  Trigonometrie/, ;  ut  etiam  in  ||  omni  Logistica  Mathematica,  || 

Amplissimi,  Facillimi,  8f  ||  expeditissimi  explicatio.  ||  Authore  ac  In ven- 
tore,]!  joanne  nepero,  II  Barone  Merchistonii,  II  &c.  Seoto.  ||  Edinbur- 

gi,  ||  Ex  Officina  andreae  hart,  }\  Biöliopolae,  CIO.DC.XTV. 

In  het  voorwerk  komt  ééne  bladzijde  meer  voor,  dus  bladz.  57, 
die  in  verso  het  eerste  blad  van  de  tafel  bevat;  zoodat  de  tweede 

boven  vermelde  titel  hier  niet  voorkomt.  Die  tafels  hebben  tot  sig- 

natuur a — m.  De  laatste  bladzijde  is  wit. 

6)    RaBDOLOGIAE,    Ij  SEV  NVMERATIONIS  ||  PER  VIRGVLAS  ||  LlBRI  DVO !  [| 

Cum  Appendice  de  expeditis-  ||  simo    Mvltiplicatioms  ||  Promptva- 
rio.  II  Quibus  accessit  &  Arithmeticae  ||  Localis  Liber  vnvs.  ||  Authore 

fylnventore.  joanne  II  nepero,  Barone  Mer-  ||  chistonii,%&c  ||  Scoto.  || 
Edinbvrgi,  O  Excudebat  Andreas  Hart,  1617.  ||  in  12°. 

12  bladz.  (zonder  pagineerïng)  bevatten,  na  den  titel,  de  op- 
dracht „  epist.    dedtcat.    Illustrissimo     Viro  ||  alexandro    setonio  || 

FERMELINODUNI  ||  COMITI,      FYNAEr,     &     Vr-    II    QUHARTI     DOMINO,     &C  |( 

Supremo  Regni  ||  Scotiae  Caneel-  \\  lario.  ||  S.  ||  (5  bladz.);  dan  één 
bladzijde  met  twee  verzen  van  Patricius  Sandeus,  en  een  vers  van 

Andreas   Junius;   vervolgens  vier    bladz.    ,,  Elenchijs  Capitvm,  II  et 

VSWM    TOTIVS  II  OFERTS."  || 

A  — g  (blz.   1 — 154)  bevatten 

Bladz.  1 — 42.  Babdologiae  ||  Liber  primus  ||  De  usu  Virgvlarvm  || 

pumeratricium  in  genere  (Cap.  I— IX). 
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Bladz.  43 — 90.  Kabdologïae  ||  Liber  secundus  t|  De  usu  Virgula- 

rum  Numeratri-  ||  cium  in  Geomelricis  &  Mecha-  II  nicis  officio  Tabu- 

larum  (Cap.  I— VIII). 
Bladz.  91 — 13  2.  Deexpeditissimomultiplicatto- II  nisPromptva- II 

bio  Appendix  (Cap    I — IV). 

Blz.  113 — 154.  Arithmeticae  ||  Localis  ||  quae  inScACCHiAE  ||  abaco 

exercetur.  ||  liber  unus.  ||  (Cap.  I — XI). 

7)  ARITHMETICA  [|  LOGARITHMICA  ||    SIVE  ||  LOGARITHMORUM  [j  CHILTA- 
des  triginta,  pro  |]  numeris  naturali  serie  crescentibus  ab  vnitate 

ad  ||  20.000;  et  a  90.000  ad  100.000.  Quorum  ope  multa  ||  perfici- 

untur  Arithmetica  problemata  ||  et  Geometrica.  ||  Hos  numeros  pri- 

mus ||  INVEN1T     CLARISSIMUS     VIR     JOHANNES  ||  NEPERUS     Baro    Merchis- 

tonij :  eos  autem  ex  eiusdem  sententia  ||  mutavit,  eorumque  ortum  et 

usum  illustravit  henricus  briggius,  ||  in  celeberrima  Academia  Oxo- 

niensi  Geometriae  ||  professor  savilianus.  j|  Deus  nobis  vsvram  vitae 

DEDIT  ||  ET    INGENTI,     TANQUAM    PECVNIAE,  ||  NVLLA    PRAESTITVTA   DIE.  || 

Londini,  |i  Excudebat  güilielmus  ||  jones.  1624.  ||  in  folio. 

A  (8  bladz.,  zonder  pagineering)  bevat  titel,  opdracht  aan  Carolus 

Princeps  Walliae  (twee  bladz.)  Lectori  S.  (twee  bladz.)  Errata  Typogra- 

phica  (één  bladz.) 

b — m  (bladz.  1 — 88)  de  32  hoofdstukken,  de  tekst. 

A— Oooo  en  een  blad  zonder  signatuur  (300  bladzijden  zonder 

pagineering)  de  tafels,  die  geen  afzonderlijken  titel  hebben. 

8)  Canon  [J  Triangvlorvm  ,  ||  or  Tables  of  ||  Artificiall  Sines  and 
Tangents,  II  to  a  Radius  of  10000.0000  parts,  ||  and  each  minute  of 

the  Quadrant.  ||  By  edm.  gvnter,  Professor  of  Astronomie  ||  in  Gresham 

College.  ||  vignette,  eene  meetkundige  figuur,  een  bolvormige  driehoek.  [| 

London,  ||  Printed  by  William  Iones.  ||  and  are  so  be  sold  by  Ed- 

mund  Weaner.  li  1623.11  in  4°. 

A — O  (112  bladz.  zonder  pagineering). 

In  verso  van  den  titel  staat  de  opdracht  (1  bladz.). 

„  HONORATISSIMO  II  DOMINoDr  JOHANNI  ||  COMITI  de    BRIDGEWATER,  || 

Vice  comiti  de  brackley,'!  Baroni  de  Ellesmere,  II  Hunc  suum  Ca- 

nonem  ]|  ïriangulorum  D.D.D.  ||  edm.  gvnter. 

Dan  volgt  The  description  of  the  Canon  (1  bladz.).  Hij  zegt 

„This  Canon  hath  six  columnes.  The  first  is  of  degrees  and  mi- 

nutes. ...  the  other  foure  containe  the  Sines  and  Tangents,  ...  after 

the  maner  of  other  Canons.  The  difference  is  in  the  nübers.  Eor 

these  Sines  are  not  such  as  halfe  the  chords  of  the  doublé  arke, 

nor  these  Tangents  perpendiculars  at  the  end  of  the  Diameter:  but 

other  numbers  substituted  in  their  place,  for  attaining  the  same 

end,     " 
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De  logarithmen  hebben  zeven  mantissen. 

In  verso  van  de  95e  bladz.,  (M  3)  waar  de  tafel  eindigt,  volgt 

„The  vse   of  the  Canon",  die  eindigt  met  de  woorden 
„  ff  any  desire  the  like  for  right-dined  Triangles,  he  raay  adioyne 

the  Logarithmes  of  my  old  Collegue  &  worthy  friend  M.  Henrie 

Briggs.  For  both  proceed  from  the  same  ground,  and  so  require 

the  same  maner  of  worke;  as  I  often  shew  in  my  pnblique  Lectures 
at  Gresham  college:  where  I  rest 

Friend  to  all  that  are  studious  of  Mathematicall  practise. 
E.  G. 

Na  een  wit  blad  volgt  nu  vel  N  en  O;  de  eerste  bladzijde,  heeft 

tot  opschrift 

„The  first    Thousand    Logarithmes  jj  now    againe    set    foorth    by 

the    Author  ||  Henrie    Briggs     Professor    of  Geometrie  in  the  Vni-  || 
versitie   of   Oxford,    who    vndertooke    this    worke  at  the  ||  entreatie, 

and  with  the    approbation    of  the  first  In-  j|  venter  of  Logarithmes, 
worthy  of  all  honor,  ||  John  Nepeir  Baron  of  Merchiston. 

Op  ieder  bladzijde  komen  in  twee  kolommen  67  logarithmen  voor 
met  8  mantissen. 

9)  Nievwe  ||  Tei.konst,  ||  inhovdende  de  j|  Logarithmi  voor  de 
ghe-  ||  tallen  beginnende  van  1  tot  10000,  ghemaeckt  ||  van  henrico 
briggio  Professor  ||  van  de  Geometrie  tot  Ocxfort.  ||  Mitsgadf.rs  II 

Be  Tafel  van  Hoeckmaten  ende  Raecklijnen  door  ||  het  ghebruyck  van 

Logarithmi,  de  Wortel  zijnde  van  |j  10  '0,0000  deelen,  gemaeckt  van 

Edmund.  Gun-  ||  tero,  Professor  vande  Astronomie  tot  Londen,  ||  Welcke 

ghetallen  eerst  ghevonden  zijn  van  ||  joanne  nepero  Heer  van  Mer- 

chistoun  .  |j  End-  't  gebruyc  daer  van  is  met  eenige  Arithmeti-  \\  sche, 
Geometrische  ende  Spherische  Exempelen  ||  cortelick  aanghewesen,  ||  Door 
Ezechiel  de  Becker,  Rekenmeester,  ende  ||  Lantmeter  residerende  ter 

Goude.  ||  Ter  Govde,  ||  Ëy  Pieter  Rammaseyn,  Boeck  verkooper  inde  |j 

corte  Groenendal,  int  Vergnlt  ABC.  1626.  ||  Met  Previlegie  voor  thien 

Jaren.  ||  in  8°. 
VIII  bladz.  (zonder  signatuur  of  pagineering)  A — D  (blz.  1—51), 

A— L  (168  bladz.  zonder  pagineering),  A-F  (90  bladz.  zonder  pa- 
gineering) 

l0)*  Iets  over)]  logarithmentafei.s;  I!  doorÜd.  bierens  de  haan. 
==  Verslagen    en    Mededeelingen    der    Koninklijke  Akademie  van 

Wetenschappen:  Afdeeling  Natuurkunde,  Dl.  XIV,  blz.   1. 
Daaraan  zijn  toegevoegd: 

Bijlage       I.  Titels  van  en  opmerkingen  omtrent  eenige  Logarith- 
mentafels  in  mijn  bezit. 
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Bijlage     II.  Ontwerp  eener  naamlijst  van  Logarithmentafels.  met 

de  opgave  van  den    tijd  wanneer,  en  de  plaats  waar 

zij  zijn  uitgegeven. 

„      III.  Lijst    van    Verhandelingen    over  de  zamenstelling  en 

het  gebruik  van  Logarithmentafels. 

11  )*  NOTICE  RESPECTING  SOME  NEW  FACTS  j|  IN  THE  ||  EARLY  HIS- 

TOKY  OF  L0GARITHM1C  TABLES.  I!  BY  II  J.  W.  L.  GLAISHER,  B.  A.,  F  R. 

A.  S.  tl  FELLOW    OF    TR1NITY    COLLEGE,    CaMBRIDGE. 

=  Philosophieal  Magazine.  October  1872,  p.  291—303. 

,s)*  HistoireII  des  11  mathématiques.  etc.  Nouvelle  EDinoN.etc 
PAR     J.      F.     MONTUCLA,     etc.    TOME     SECOND.     A     PARIS.       etc.    AN     VII. 

bladz.  27,  regel  27. 

,3)*  Bijdragen  ||  tot  de  II  geschiedenis  |l  der  II  wiskundige  weten- 
schappen [|  in  de  II  Nederlanden,  |J  in  de  zestiendeen  zeventiende 

EEUWEN,  ||  DOOR    DEN    HOOGLEERAAR    MOLL.  || 

A— B.  blz.  1—32.   8°. 

Idem    „IN    DE    ACHTTIENDE    EEUW. 

C— D.  blz.   33—56.   8°. 
Een  belangrijk  werk,  dat  niet  in  den  handel  schijnt  geweest  te 

zijn  en  zeer  zelden  voorkomt.  Moll  zegt  bladz.  22, 

„Het  schijnt  dus,  dat  Montucla  hem  (Vlack)  verkeerdelijk  een 

Boekverkooper  noemt." 

u)  j.  w.  L.  GLAISHER,  notice  &c.  Phil.  Mag.  Oct.   1872. 

l.5)*    Practijck  II  Vande    Groote  ||  zee-vaekt,  ||  beschreven     door  || 

Ezechiel  de  Decker,  Reken-m?.  \\  ende  Lant-meter,  residerende  |j  tot  Rot- 

terdam.  ||  ter  rovde  j|  Bij  Pieter  Rammazeyn,   1631.  ij  klein  8°. 
Deze  titel  staat  op  een  schild,  omringd  van  vijf  mannen,  die  allen 

aan  zeevaartkundige  werkzaamheden  bezig  zijn. 

Het  geheel  is  eene  fraaije  houtsnede. 

A — D  (62  bladz.  zonder  pagineering)  bevatten  :  titel,  opdracht,  getee- 

kend  „in  Rotterdam,  den  1  Mey.  1631"  (4  bladz.).  Voorrede  (2  blz.) 
„Verklaringhen  11  vande  II  Tafels  sinvvm,  tan- I'gentivm  ende  se- 

canïivm,  \\  Mitsgaders  hoemen  die  sal  gebruycken"   (12  blz.)  „  Hande- 

LINGH  ||  VANDE  II  PLATTE  DRIEHOECKEN"  (15  blz.)  „  HaNDELINGH  II  VAN- 

DE II  SPHERISCHE  drykhoecken"  (29  bladz,)  en  den  titel  der  vol- 
gende tafels. 

CaNONES  II  SINVVM,  [|  TANGENT1VM,  Il  ET  II  SECANTIVM,  II  ©ft*  II  Safcis  DÖlt 

^oak-maten,  II  ttaeck-lijiun/  m'bt    Sntj-lijncn/ 1|  ben  Radius   }ijnb«    100000. 
A — F  (91   bladz.  zonder  pagineering) 

Op  de  verso  der  laatste  bladzijde  „  verelaringhe  vande  II  Loga- 

rithmi"  :  Daarin  verwijst  hij  naar  de  logarithmen  „  welcke  staen  in 

onse   Nieuwe  Telkonst  in  8.  voor  desen  wtghegheven." 
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G — Dd  (blz.  1 — 326  en  6  bladz.  zonder  pagineering),  die  bevatten 
een  e  inleiding,  de  negen  Hooftstucken  en  een  Byhanghsel.  De  6 

laatste  bladzijden  geven  het  Kegister. 

16)  Practijck  (I  ftanfre  CÖroot*  ||  zee-vaert,  (|  Beschreven  door  eze- 
chiel  de  decker,  Reken-meester  ende  II  Landt-meter,  residerende  tot 

Rotterdam.  II  (£nï>e  nn  op  nienws  amjickt  met  twee  2lenl)ange.  II  't  Eer- 

ste Aenhangh  bestaet  in  't  Onvermogen  der  Gelijck-gradige  Pas- 
kaert,  \\  ende  verscheyden  Hemel- klootssche  Rekeninge,  aen-wijsende 

't  verschil  II  der  Polus  hoochte,  tegens  Jan  Janssz.  Stampioen  ende 
andere  Exem-  j|  pele,  alles  in  Wis-konstige  Aenteyckeninge  vande 

Groote  Zee-vaert.  u  ÖestljreDen  boor  gerard  mick,  geainnitteerbe  Canï>- 

meter,  residerende  tot  (J3oni>a.  II  't  Weede  (sic)  Aenhangh  genaemt  Practyck 
der  Stierluyden  bestaende  ||  in  de  Kromstreecks-reeckeninge,  ende  eenige 

Astronomische  II  JVerck-stucken,  aen-gaende  de  Groote  Zee-vaert.  \\ 

Öeseljreoen  Wor  adrïaan  jacobsz.  kops,  in  stjn  leoen  residerende  tot 

Delfs-haven.  11  Tot  Rotterdam.  H  Gedruckt  by  Bastiaen  Wagens,  Boeck- 

verkooper  opll't  Steyger  in  Josephus,  Anno.   1659,  in  4°. 
IV  bladz.  zonder  signatuur  of  pagineering ; 

A — R  (blz.  1 — 133  en  3  bladz.  zonder  pagineering). 

Het  eerste  supplement  met  afzonderlijken  titel  bevat  A — E  (bladz. 
1—38). 

Het  tweede  supplement  met  afzonderlijken  titel  bevat  A — D  (bladz. 
1—31). 

Alle  bladzijden  zijn  in  twee  verticale  kolommen  verdeeld,  met 

tusschengevoegde  meetkundige  figuren. 

I7)#  Solvtie  H  Op  alle  de  IIQuaestien,  llOpenbaer  aengeslegen  ende 
voor-gestelt  II Door  ezechiel  de  decker.  Il  Ghesolveert  ende  ontbon- 

den Il  Door  J.  J.  stampioen  d'Jonghe,  Professie,  jeghenwoor-  II  digh 
doende  in  de  Mathematische  (ende  dies  aenpalende)  n  Konsten  tot 

Rotterdam.  ||  Waer  by-ghevoeght  zijn  d'ontbindinghe  der  twee  Vraegh- 

stucken,  In  't  Jaer  1632.  II  door  den  selfden  J.  J.  81:  d' Jonge,  Open- 
baer  voor-ghestelt :  Mitsgaders  oock  een  volkomen  ende  |j  lichter  So- 

lutie  op  Mr.  Sybrandts  Konstighe  (soo  hy  die  noemt)  ghesol veerde 

Quaestie.  II  Met  noch  eenighe  Geometrische  Subtijlheden  allen  Lief- 

hebbers II  der  Wis-konst  toe-gheeyghent.  n  Audi  Consilium  %-  addisce 
Mathematicas  ut  sis  sapiens  in  \\  nouissimis  tuis.  19.  Prov:  Rab:Sal:|] 

(vignette:  een  meetkundige  figuur,  een  veelhoek,  die  op  de  12^e 
bladzijde  voorkomt)  || Tot  Rotterdam,  ||  6g  ï>e  tDebuwe  van  Matthys 

Bastiaensz.  6oeckuerkoo-||per  op 't  Steger,  II  in  3osepI)us  Anno  1634. 1' 4°. 
A — B  (16  bladz.  zonder  pagineering). 

C — D  (10  bladz.  zonder  pagineering)  met  den  titel 
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KeSOLVTJE  II  ENDE  ||  ONTBINDINGHE  |!  Der   twee  ||  VRAEGH-STVCKEN,  II  In 

den  Jare  1632.  WDuor  J.  J.  stampioen  d'Jonghe,  Allen  oprechte  Lief- 1| 
hebbers  der  wts-konst  voor-ghestelt  il  Aldus  -.  II  Ghesol veert  ende  ont- 

bonden door  den  selfden  Autheur.  Il  (vignette :  eene  meetkundige  figuur, 

een  parellelogipedum,  voorkomende  op  de  30ste  bladzijde).  Tot 

Kottekdam,  II  6ij  irc  töeï>uu>*  van  Matthijs  Bastiaensz.  CWeh-oukoo-  Hptr 

op  't  SUggljer/  in  Sosqjljus/  Anno  1634. 
D  (5  bladz.  zonder  pagineering)  met  het  opschrift: 

De  iislot-Qvaestie  II  Van  IIMr.  sybrandt  hanszens,  II  die  hij  stelt 

achter  sijne  100  (met  hare  I;  Solutie)  Quaestien.  W  Aldus:  door  den  self- 
den Mr.  sybrandt,  voor-  ïï  ghestelt  ende  ghesolveert.  II  Mr.  s:  hanszen.  II 

Volght  noch  een  Arithmetische  Quaestie,  om  dese  hier  mede  \\  te  besluy- 
ten,  die  ick  seer  konsielijck  sonder   Cossische  getalen  make. 

D,  E,  ï1  (11   bladz.  zonder  pagineering)  met  het  opschrift: 
Alhier  zijn  noch  bij-ghevoeght  i  Eenighe  soo  IIArtthmetische  H  als  || 

Geometrische  .1  Subtijlheden-  II  Allen    Lieff-hebberen  der  Wis-konst, 

Anno  1634".  II  Door  J.   J.    stampioen    d'Jonghe.,  II  voor  ghestelt.  !l  Midts: 
Daer  by  voeghende  bequame    middelen,  ende  toe-  II  gangen,  soo  om 

d'selfde  te  Ontbinden :  Als   oock  een    vriendt-  II  lycke    Nooding,  aen 
den  ghenen:  Die  begeerigh  zijn  yet-wes  II  daer  van  (ofte  een igh  ander 

de  Wis-konst  aen- II  palende)  te  willen  Ondersoecken. 
E  (2  bladz.  zonder  pagineering)  met  het  opschrift 

Tot  Besluyt  ende  vervullingh,  is  hier  by-gevoeght  II  des    Autheurs 

toe-eygening,  aen  alle  W  eet-gierige,  der  .1  Wis-konst.  In  't  Jaer  1634. 

met  d'voorgaende  Subtijl-  II  heden  gheopenbaert. 

Versl.  en  meded.  afd.  natuurk.    2de  reeks,  deel  Vlli. 



BOUWSTOFFEN   VOOR  DE   GESCHIEDENIS 

DER 

WIS-  EN  NATUURKUNDIGE  WETENSCHAPPEN 

IN  DE  NEDERLANDEN. 

DOOR 

D.    BIERENS   DE    HAAN. 

II.  Meindert  Semeyns. 

1.  Meindert  semeyns  was  een  lief  hebber-natuurkundige,  die 

in  de  tweede  helft  der  vorige  eeuw  van  zich  heeft  doen  spre- 
ken, maar  die  sedert  geheel  vergeten  was.  Twee  bandels  van 

zijne  geschriften  vielen  mij  in  handen,  kort  op  elkander ;  en 

dit  gaf  aanleiding  tot  een  opstel  in  de  //Bulletino  van  den  Prins 

balïhasar  boncompagni''  ]).  Deze  liet  daarop  een  onderzoek  2) 
volgen  naar  de  bibliotheken,  waar  zich  deze  geschriften  nog 

bevonden  ;  en  daaruit  bleek,  dat  mijne  verzameling  nog  meer 

bevatte  dan  men  aldaar  had  opgespoord  Ik  wil  hier  de  uit- 
komsten van  dit  onderzoek  mededeel  en. 

Meindert  semeyns  behoorde  tot  een  Enkhuizer  geslacht,  dat 

in  den  tachtigjarigen  oorlog  bijzondere  diensten  aan  het  vader- 

land had  bewezen,  door  prins  willem  I  met  geld  te  onder- 
steunen. Daarvoor  ontvingen  de  Semejnsen  in  1577  eene  Acte 

van  preferentie  3),  die  in  latere  tijden  herhaaldelijk  werd  beves- 
tigd, en  die  hun  de  preferentie  verleende  bij  elk  openbaar 

ambt,  dat  /xzij,  bekwaam  wezende,  mogen  begeeren."  Dit  ge- 
slacht had  toen  en  later  herhaaldelijk  zitting  in  de  Stads- 

regeering.  Onze  meindert  semeyns  was  een  kleinzoon  van 

zijn  naamgenoot,  die  in  genoemde  Acte  voorkomt;  hij  werd 

geboren  in  1695  uit  simon  semeyns  en    simontje  semeyns  te 
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Enkhuizen  en  overleed  aldaar  den  1 0dea  April  17  75,  alzoo  op 

bijna  8 O-jarigen  leeftijd.  Hij  huwde  den  16deu  April  1729 

met  anna  palesteyn.  en  kreeg  uit  dit  huwelijk  drie  dochters : 

claasjen,  geboren  den  6den  November  1731,  aaltjen,  den 

27sten  Februari  1734.  en  simontjen,  geboren  den  26steü  Juli 
1736. 

De  ouders  van  meindert  semeyns  waren  onbemiddeld;  na 

dus  het  aanvankelijk  onderwijs  in  lezen,  schrijven  en  rekenen 

benevens  wat  stuurmanskunst  geleerd  te  hebben,  voer  hij  reeds 

in  1715  als  stuurman  naar  de  Oost-Indien,  vanwaar  hij  in 

1718  terugkeerde;  hij  deed  toen  zijn  examen  bij  de  Araster- 

damsche  kamer  der  Oost-Indische  Compagnie,  voor  den  toen- 

maligen  Examinateur  der  Oost-Indische  stuurlieden,  mattheus 

soeten,  den  schrijver  van  de  //Algemeene  Manier  tot  het  maa- 

ken  van  Sonnewysers1'  4)  en  van  eene  //  Medulla  Algebrae  of 

het  Merg  der  Stel-konst,1'  handelende  over  analytische  meet- 
kunde 5). 

In  1720  voer  hij  als  onderstuurman  voor  die  Amsterdam- 

sche  kamer  op  het  schip  //Ouwerkerk"  naar  Oost-Indië.  Reeds 
in  dien  tijd  en  vroeger  had  hij  zijne  liefhebberij  gesteld  in 

het  navorschen  der  magnetische  werking  omtrent  de  miswij- 

zing  van  het  kompas;  dit  was  de  reden  dat  de  voornoemde 

M.  soeten  hem  een  handschrift  met  magnetische  waarnemingen 

voor  zijn  vertrek  ter  hand  stelde,  Hij  deed  daarna  onderschei- 

dene reizen  naar  den  Oost-ïndischen  Archipel  en  ook  naar 

Japan,  en  deed  en  verzamelde  toen  een  groot  aantal  verschil- 

lende waarnemingen.  Later  keerde  hij  in  zijne  vaderstad  terug, 

werd  daar  in  1733  en  in  1740  Schepen  der  stad  Enkhuizen, 

en  wijdde  zich  aldaar  aan  zijne  lievelingsstudie.  Deze  heeft  hem 

echter  niet,  zooals  hij  hoopte,  veel  roem  en  voordeel,  maar 

daarentegen  veel  teleurstelling  aangebracht. 

2.  Se.meyns  had  voor  zich  zei  ven  eene  onderstelling  van 

halley  omtrent  het  aardmagnetisme  uitgewerkt  tot  een  sys- 

tema,  zoo  als  hij  dat  noemde  ;  maakte  dit  persoonlijk  bekend 

aan  prins  willem  den  vierden;  en  diende  in  1756  eene  Me- 
morie in  bij  Hun  Edel  Groot mogenden.  Deze  stelden  dit  stuk 

in  handen  van  de  Heeren  van  Delft,  Hun  Edel  Mogenden,  de 

Heeren  Gecommitteerden  van  Hun  Edel  Grootmogenden  tot  de 
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nieuwe  Inventiën,  onder  den  voorzitter  van  bleyswuk.  Deze 

wederom  benoemden  den  Leidschen  Hoogleeraar  johan  lulofs 

tot  Examinator,  wien  deze  betrekking  veel  arbeid  en  moeite 

heeft  gekost.  En  zoo  begon  een  twistgeschrijf,  dat  tot  1763 

duurde,  en  later  door  semeyns  alleen  tot  1773  werd  voortge- 
zet :  eene  twist,  die  met  de  twistgeschriften  zelve,  thans  reeds 

geheel  in  het  vergeetboek  was  geraakt. 

Lulofs  gaf  reeds  den  29sten  December  1756  de  //Aanmer- 

kingen1' en  op  den  15den  Juli  1757  zijn  //Nadere  Considera- 

tiën"  over  de  verhandeling  van  semeyns.  Deze,  die  zeker 
reeds  begon  te  bemerken,  dat  lulofs  niet  gunstig  voor  zijne 

uitvinding  gestemd  was,  zond  zijn  stuk  aan  de  Hollandsche 

Maatschappij  der  Wetenschappen  te  Haarlem,  in  September 

1757,  om  //zijne  uitvindinge  voor  dat  Illuster  Genootschap  ter 

Examen  te  stellen/1  De  aanleiding  tot  deze  aanvraag  is  de 
volgende.  Nadat  semeyns  in  17  48  te  Haarlem  een  stukje 

had  uitgegeven  wegens  een  buitengewonen  orkaan  op  11  en 

12  December  174-7  6),  nam  de  voornoemde  Maatschappij  in  hare 
werken  drie  verhandelingen  van  hem  op.  In  het  tweede  deel 

(van  1755)  een  Berigt  over  Land-  en  Zeewinden  7)  en  eene 

Waarneming  over  de  Dampheffing  8)  ;  en  in  het  derde  deel  (van 

1757)  eene  Verhandeling  over  de  Passaatwinden  9).  Maar  deze 

poging  gelukte  hem  niet.  Bij  missieve  toch  van  den  12den 
September  1757  verontschuldigde  de  Secretaris,  c.  c.  h.  van 

der  aa  zich,  onder  terugzending  van  het  stuk,  met  de  mee- 

ning, dat  het  der  Maatschappij  niet  voegen  zoude,  dit  onder- 
zoek op  zich  te  nemen,  nu  het  in  handen  van  Hunne  Ed.  Gr. 

Mogende  was. 

Den  8sten  Juli  1758  gaf  lulofs  ,/Nieuwe  Consideratiën" 

en  den  30sten  Aug.  1759  zijn  //Rapport  van  een  nader  onder- 

zoek" waarop  semeyns  in  September  1759  een  //Nadere  Her- 

zieninge1'  inzond,  die  den  22sten  Üctober  van  dat  jaar  door 
lulofs  werd  beantwoord  in  zijne  //Aanmerkingen  op  de  Nadere 

Herzieninge." 
Dat  intusschen  semeyns  den  moed  niet  opgaf,  blijkt  daaruit, 

dat  hij,  na  onderscheidene  aankondigingen  in  de  nieuwsbladen, 

in  1760  zijn  eerste  geschrift  » Kortbondige  Redeneering"  10) 
opgedragen  //aan  ||  zijne  doorlugtigste  hoogheid  j|  den  heere  || 
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WILLEM  DE  VIJFDE,  ||  PRINCE  VAN  ORANJE  EN  NASSAU,  ||  ERF- 

STADHOUDER    DER    VEREKNIGDE   ||  NEDERLANDEN,  &C.  &C.  &C."  inliet 

licht  gaf.  Yan  dezen  arbeid  verscheen  in  1764  ll)  eene  hoog- 
duitsche  vertaling. 

Den  l8ten  Augustus  1761  ontving  semeyns  ten  zijnen  huize 
een  bezoek  van  Prof.  lulofs,  eenige  Commissarissen  te  dezer 

zake,  en  eenige  leden  der  Staten.  Dit  bezoek  is  hem  een 

doorn  in  het  oog  geweest  en  gebleven.  In  plaats  dat  hij  in 

de  gelegenheid  werd  gesteld,  om  zijne  instrumenten,  zijne  in 

elkander  besloten  bollen,  zijne  nederhangende  naalden  te  ver- 

toonen,  waaraan  zijne  bezoekers  minder  waarde  hechtten,  dan 

hij  dit  zelf  deed,  —  was  het  doel  dezer  bijeenkomst  om  hem 
voor  de  vuist  eenige  vraagstukken  te  doen  oplossen.  De  oude 

man  geraakte  bedremmeld  en  verlegen,  verwarde  oost  en  west, 

rekende  ruim  twee  uren  over  een  enkel  eenvoudig  vraagstuk, 

en  beging  ten  slotte  nog  een  fout  van  zes  graden.  De  overige 

dertien  vragen  werden  hem  toen  achtergelaten ;  hij  werkte  daar- 

aan dag  en  nacht;  maar  ook  deze  arbeid  kon  de  goedkeuring 

van  zijnen  Examinator  niet  wegdragen.  Reeds  den  22sten  Au- 

gustus 1761  gaf  lulofs  een  //Onderzoek  van  semeyn's  laatste 
antwoorden*'  en  daarop  den  9den  November  de  f  Memorie  van 

Consideratiën  over  het  Project".  Hierop  schreef  semeyns  den 

26^en  November  een  //brief'  aan  Hunne  Edel  Mogenden  :  maar 
ook  daarop  antwoordde  lulofs  den  6den  December  met  zijn 

//Aanmerkingen  op  een  Brief  aan  Hunne  Edel  Mogenden". 
Nu  gaf  semeyns  in  het  volgende  jaar  1762  zijn  tweede  ge- 

schrift //Kortbondige  Demonstratie"  l2)  in  het  licht,  waarin  hij 
onder  anderen  de  kritiek  van  Mr.  luzag  18)  in  de  Nederland- 

sche  Lettercourant  bespreekt.  In  het  //Naberigt"  blz.  57 — 85 

geeft  hij,  onder  bittere  klachten,  bericht  van  hetgeen  er  in 

deze  zaak  was  voorgevallen  ;  blz.  86 — 90  geeft  hij  een  vraag- 

stuk ter  oplossing  op,  en  laat  daarna  de  Acte  van  preferentie 

volgen,   waarvan  boven  in  §   1   sprake  was. 

Daarop  schreef  hij  in  Augustus  van  dat  jaar  1762  een  brief 

aan  den  Edel  Mogenden  Heer  van  bleyswijk,  lid  van  de  reeds 

vroeger  genoemde  Commissie  over  de  Inventie,  en  den  13den 

November  aan  Prof.  J.  lulofs,  die  dezen  brief  den  12den  De- 

cember beantwoordde;  waarop  semeyns    den    24ste»    December 
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een  zeer  uitvoerigen  brief  aan  lulofs  schreef.  Deze  zond 

daarop  den  3den  Januari  1763,  als  eindadvies  zijne  //Conside- 
ratie over  het  Project  van  den  Wel  Edelen  Gestrengen  Heer 

M.  semeyns''  aan  de  Staten.  Hierop  schreef  semeyns  den  I5den 
Januari  aan  den  Heer  van  bleyswijk  en  den  31sten  Januari 

aan  Professor  lulofs,  die  hem  den  4(len  Februari  zeer  kort 
antwoordde.  Nog  gaf  semeyns  den  moed  niet  op,  maar  schreef 

den  8sten  Pebruari  en  den  4detl  April  aan  lulofs,  die  daarop 

den  5den  April  een  brief  aan  semeyns  zond.  Deze  waagde  nog 

een  laatste  poging  door  den  22sten  April  van  datzelfde  jaar 
1763  aan  lulofs  te  schrijven:  doch  hij  bleef  hiermede  slechts 

het  laatst  aan  het  woord. 

Men  ziet,  dat  aan  Prof.  lulofs  de  post  van  Examinator  in 

zake  het  Project  van  m.  semeyns  niet  gemakkelijk  werd  ge- 
maakt; maar  het  onaangenaamste  moest  nog  komen.  Tot  nog 

toe  immers  was  de  geheele  zaak  schriftelijk  behandeld,  en  slechts 

enkele  punten  van  die  briefwisseling  waren  door  semeyns  in 

zijn  beide  gedrukte  stukken  opgenomen.  Doch  nu  meende  de 

oude,  reeds  ziekelijke  man,  —  die  van  zijn  stelsel  eene  ge- 

heele omkeering  in  de  wetenschap  en  ook  aanspraak  op  per- 

soonlijk voordeel  verwachtte,  uithoofde  van  de  boven  vermelde 

Acte  van  preferentie,  —  dat  hij  zijne  zaak  aan  het  oordeel  van 

het  publiek  moest  onderwerpen.  Zijne  zinspreuk  luidde  :  //De 

Waarheid  op  Taafel." 

Hij  gaf  dus  in  1764  zijne  //Merkwaardige  Verzameling''  14) 
uit.  Deze  bevatte  blz.  13  —  60  een  tiental  der  voormelde  brie- 

ven en  stukken,  waarop  hij  blz.  61 — 77  eenige  //Aanmerkin- 

gen over  de  gemelde  Briefwisseling'"  liet  volgen,  en  verder  blz. 
7  8 — 105  //Aanmerkingen  en  Verantwoording  Jegens  het  Rapport 

van  den  Wel  Edelen  Hoog  Geleerden  Heer  j.  lulofs,  gedaan 

aan  Hunne  Edel  Mogenden ;  wegens  de  bevinding  van  het  Sys- 

tema  van  den  Heer  Mt.   semeyns." 
Hierdoor  werd  de  stand  en  de  behandeling  van  het  betwiste 

onderwerp  van  geheel  anderen  aard.  De  heer  lulofs  gaf  zijn 

brief  15)  in  druk  uit,  semeyns  beantwoordde  dien  met  een  an- 

deren brief 16)  in  druk,  waarop  verder  door  Professor  lulofs 

„Korte  Aanmerkingen"  17)  werden  in  het  licht  gegeven.  Deze 
drie  stukken    kwamen  alle  nog  in   het  jaar   1764  van  de  pers. 
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Hoewel  daardoor  zijn  project  niet  gunstiger  werd  opgenomen, 

schijnt  het  toch,  dat  men  medelijden  met  onzen  semeyns  heeft 

gekregen :  althans  hij  verkreeg  een  jaarlijksch  pensioen  of  toe- 
lage van  f  300,  te  gelijk  //met  twee  oude  Matronen,  uit  een 

en  het  zelve  Geslagt  afkomstig"  ten  gevolge  van  de  vermelde 
Acte  van  Preferentie. 

Al  was  semeyns  dankbaar  voor  deze  toelage,  hij  was  er  niet 

mede  voldaan,  en  bleef  ontevreden.  In  een  '/Voorberigt  of 

Voorreden"  18)  kondigde  hij  in  176  5  de  uitgave  aan  van  zijn 

„Magnetisch  systema^  19),  dat  in  1767  uitkwam,  en  dat,  be- 
halve de  uiteenzetting  van  zijn  stelsel,  ook  hier  en  daar  veel 

herhalingen  van  de  vorige  klachten  en  persoonlijkheden  be- 

vatte. In  dit  werk  komen  op  blz.  213 — 223  zijne  beide  ta- 

fels voor.  Daarop  volgt  eene  //Beëedigde  Verklaaring  van  joost 

bok  en  pieter  modderman,  wegens  het  nieuw  ontdekte  Mag- 

neetische  Systema  van  M.  semeyns"  blz.  224 — 234,  een  nota- 
rieel stuk,  door  Burgemeesters  en  Regeerders  gecontrasigneerd, 

waarbij  genoemde  heeren,  beide  Leermeesteren  in  de  Zeevaart  - 
kunde  en  Burgers  van  Enkhuizen,  verklaren,  dat  zij  semeyns 

vijf  en  twintig  voorbeelden  hebben  zien  uitwerken.  Eindelijk 

liet  hij  op  79-jarigen  ouderdom,  dus  in  1773,  zijn  //voor- 

naamste verschilpunten"  20)  drukken,  om  zijn  stelsel  kort  uiteen 
te  zetten.  Maar  al  deze  geschriften  lokten  geene  tegenspraak 

uit :  men  bekommerde  zich  niet  meer  over  semeyns  of  zijn 

systema. 

Deze  strijd  droeg  geheel  het  eigenaardig  karakter  van  de 

helft  der  achttiende  eeuw.  Lange  titels  van  boeken  ;  lange, 

maar  daarom  niet  altijd  even  krachtige  redeneeringen,  vooral  bij 

semeyns  ;  veel  deftige  omhaal,  en  daaronder  toch  scherpe,  zoo 

al  niet  grove  aanmerkingen  :  eindelijk  een  ongepast  gebruik  van 

godsdienstige  uitboezemingen,  en  van  het  aanhalen  van  bijbel- 
teksten. 

3.  En  nu    het   systema  zelf?      Dit  was  tweeledig. 

Het  eerste  moest  dienen,  om  de  afwijzing  van  het  kom- 

pas te  verklaren,  niet  alleen,  maar  ook  voor  eene  gegeven 

plaats  en  op  een  gegeven  tijd  te  berekenen.  Hij  nam,  naar 

aanleiding  van  eene  onderstelling  van  halley,  twee  concen- 

trische bollen   binnen   de  aardoppervlakte  aan  :   en  wel  zoodanig, 
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dat  de  binnenste  bol  zoowel  als  het  verschil  tusschen  dezen  met 

den  middelsten,  en  die  tusschen  den  middeisten  bol  en  de 

geheele  aarde  in  inhoud  gelijk  waren  :  dat  dientengevolge  de  stra- 
len dier  bollen  tot  elkander  in  reden  stonden  als  de  derdemachts- 

wortels  uit  1,  2  en  3.  Op  den  buitensten  bol,  de  aarde  zelve, 

neemt  hij  twee  vaste  'polen  aan,  een  Noorder  en  een  Zuider  punt, 
beide  op  6 1  |o  bieedte  (Noorder  en  Zuider)  waarvan  het  eerste 

D  (zie  de  bijgevoegde  figuur)  op  268°  en  het  tweede  A  op 
164°  lengte  gelegen  waren  —  gerekend  van  den  eersten  me- 

ridiaan over  het  eiland  Eerro,  dus  met  256°  lengte  verschil.  De 
twee  inwendige  bollen  bewegen  zich.  De  middelste  bol  gaat 

elk  jaar  9^'  terug,  zoodat  zij  juist  ééne  omwenteling  ten  ach- 
teren is  in  het  tijdsverloop  van  2273 }-|  jaren.  Ook  op  dezen 

bol  zijn  twee  polen,  een  Noorderpunt  E  op  70J°  breedte  en 

een  Zuiderpunt  C  op  63°  breedte;  in  1766  stond  Pop  107*13' 

en  C  op  284°,  13'  lengte ;  zij  hadden  dus  177°  lengteverschil.  De 
binnenste  bol  heeft  ook  een  teruggaande  beweging,  grooter  dan 

de  vorige,  en  wel  van  20'  per  jaar  :  zoodat j  hij  een  omwenteling 
heeft  van  1080  jaren,  ten  opzichte  van  de  aardoppervlakte.  Het 

Noorderpunt  E  en  het  Zuiderpunt  B  op  dien  bol  liggen  beide 

op  44°  breedte  (Noorder  en  Zuider).  In  het  jaar  1766  had  E 

347°  en  B  77°  lengte:  dus  met  een  lengteverschil  van  90°. 
Door  deze  voorstelling  verkreeg  men  alzoo  twee  vaste  polen 

of  trekpunten  A  en  D,  benevens  twee  paren  bewegende  polen 

C  en  E,  E  en  B,  die  steeds  deze]fde  breedte  behielden ;  maar 

waarvan  overigens  elk  paar  zich  ten  opzichte  van  elkander 

zoowel  als  ten  aanzien  van  het  vaste  paar  in  gestadige  be- 

weging bevonden.  In  zijn  eerste  tafel  (Magnetisch  Systema 

blz.  213 — 216)  berekent  hij  den  stand  dier  vier  laatste  po- 
len, wat  hunne  lengte  betreft ;  een  deel  dier  tafel  moge  tot 

voorbeeld   dienen. 
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Tafel,  ||  Vertoonende  den  waaren  Stand  der  Trek-  ||  punten  op 
ieder  voorgesteld  Jaar  ;  den  ||  eersten  Meridiaan  gerekent  van 

Me  de  ||  Farro, 

Jaren. 't  Punt  B E C F 

1580 139  : 0 49  :  0 313  : 40 136  :  40 
1600 132  : 20 42  :  20 310  : 30 133  :  30 
1620 125  : 40 35  :  40 307  : 

20 
130  :  20 

1640 119  : 0 29  :  0 304  : 
10 127  :  10 

1660 111  : 20 21  :  20 
HOI  : 

0 124:  0 
1680 105  : 40 15  :  40 297  : 

50 
120  ;  50 

1681 105  : 20 15  :  20 297  : 

40 

120:  40 
1682 105  : 0 15  :  0 297  : 

31 120  :  31 
1683 J04  : 40 14  :  40 297  : 21 120  :  21 
1684 104: 20 34  :  20 297  : 12 120  :  12 
1685 ]04  : 0 14:  0 297  : 2 120:  2 

1686 103: 40 
13  :  40 296  : 53 

119  :  53 
1687 103  : 20 13:  20 296  : 

43 
119  :  43 

16S8 103  : 0 13  :  0 296  : 34 
119  :  34 

1726 90  : 20 0  :  20 290  : 33 
113:  33 

1727 90  : 0 360  :  0 290  : 
23 

113  :  23 

1728 89  : 40 359  :  40 290  : 14 113  :  14 

1765 77  : 20 347  :  20 284  : 
22 107  :  22 

1766 71  : 0 347  :  0 284  : 13 107  :  13 

1767 76  : 
40 346  :  40 ^^4  : 3 107  :  3 

1796 67  : 0 337  :  0 279  : 28 102  :  28 

1799 66  : 0 336  :  0 
278  : 

59 

101  :  59 

1802 65  : 0 335  :  0 278  : 
31 

101  :  31 

1805 64  : 0 334:  0 278  : 2 101  :  2 

1808 6. '5  : 
0 333  :  0 277  : 

34 100  :  34 

1811 62: 0 332  :  0 277  : 5 100  :  5 

1814 61  : 0 331  :  0 276: 37 
99  :  37 

1817 60: 0 330  :  0 276  : 8 99  :  8 

J820 59  : 0 329  :  0 275  : 40 98  :  40 
]850 49  : 0 319:  0 270  : 55 93:  55 

1880 39  : 0 309:  0 266  : 10 89:  10 

1910 29  : 0 299  :  0 261  : 25 84:  25 

1940 19  : 0 289  :  0 256  : 40 
79  :  40 

1970 9  : 0 279  :  0 251  : 
55 74  :  55 

2000 395  : 0 269  :  0 
247  . 10 

70:  10 
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Deze  polen  of  trekpunten  nu  moesten  op  de  kompasnaald 

werken  met  krachten,  waarvan  hij  aannam,  dat  zij  afnamen  in 

omgekeerde  reden  van  de  vierkanten  der  afstanden.  Deze  af- 
standen nam  hij  in  twee  honderdste  deelen  van  den  straal  des 

aardbols :  en  zoo  berekende  hij  in  zijn  tweede  tafel  (Magne- 

tisch Systema  blz.  217 — £23)  die  krachten  voor  de  afstanden 
6  tot  200,  waarbij  de  krachten  afnamen  van  376.4  tot  0.  Zie- 

hier een  gedeelte  van    die  tafel. 

Tafel,    |j    Vertoonend  e   de    kragt    der    Trekpunten  op 
Afstand. 

ieder 

6 376.4 
2 375  6 

4 374,8 

6 374.0 

8 373.2 
7 372.5 
2 371.7 

4 370.9 
6 370.1 
8 369.3 

8 368.6 
2 367.8 
4 367.1 
6 366.3 
8 365.5 

9 364.8 

2 364.0 

4 363.2 
ö 362.5 

8 361.7 

99 102.0 
2 101.6 
4 101.2 
6 100.8 
8 100.4 

100 100.0 
2 99.6 

4 99.2 
6 98.8 

8 98.4 
J01 98.0 

2 97.6 
4 97.2 

6 96.8 
8 96.4 

175 6.3 
2 6.2 

4 
6.1 

6 6.0 
8 5.9 

183 

2.9 

5 

2.7 

184 

2.6 

5 

24 

185 

2.3 

186 

2.0 

187 

1.7 

188 
1.4 

189 
1.2 

190 
1.0 

191 0.8 

192 

0.6 

193 0.5 
194 0.4 
195 

0.3 196 0.2 197 0.2 

198 

0.1 

199 

0.1 

200 

0.0 

Om  verder  de  gezamenlijke  werking  der  zes  polen  voor  eene 

bepaalde  plaats  op  een  bepaald  tijdstip  te  verkrijgen,  gebruikt 

semeyns  zijn  //Manier  van  generale  koppeling'1.  Hij  constru- 
eerde namelijk,  volgens  de  leerwijze  van  het  parallelogram  van 

krachten,  telkens  de  resultante  van  de  krachten,  die  in  de  zes 

trekpunten  werkten,  nadat  hij  die  eerst,  door  middel  van 

zijn    beide    tafels   in   grootte    en  richting    had  bepaald. 

Door  de  omkeering  van  dit  vraagstuk  wilde    semeyns  verder 
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de  omgekeerde  vraag  oplossen :  gegeven  een  bepaald  tijdstip  (en 

dus  daarmede  de  plaats  der  trekpunten)  benevens  de  afwijking 

van  de  kompasnaald ;  daaruit  de  lengte  der  plaats  van  waar- 

neming te  bepalen.  Langs  dien  weg  meende  hij  de  groote  vraag 

van  het  bepalen  der  lengte  op  zee,  die  toen  ook  nog  heette 

//het  vinden  van  Oost  en  West",  te  hebben  opgelost;  hij  meende 
derhalve  de  Engelsche  premie  van  10.000  p,  st.,  op  dit  vraag- 

stuk gesteld,  te  hebben  verdiend;  terwijl  hij  het  met  leede  oogen 

aanzag,  dat  harrison  voor  zijn  uurwerk  daarvan  reeds  de  helft 

had  ontvangen. 

4.  Voorzag  semey.ns  van  deze  uitvinding  het  grootste  prak- 
tische nut  voor  de  zeevaart;  door  het  tweede  gedeelte  van  zijn 

systema,  meende  hij,  dat  de  NEWTON'sche  theorie  voor  de  ster- 
rekunde  moest  wegvallen  tegen  de  zijne. 

Hier  nam  hij  aan  //  dat  de  kortste  middellijn  van  den  Aard- 
klootsweg door  het  Middelpunt  gaat,  en  den  Zodiak  in  twee 

gelijke  deelen  doorsnijdt"  en  '/  dat  het  ware  Middelpunt  van 
den  Zodiaks-kring  ook  het  ware  onzigtbare  Punt  is,  het  welke 

de  Aardklootsweg  mede  in  twee  gelijke  deelen  doorsnijdt":  //dat 
het  middelpunt  van  den  zonneweg,  als  punt  van  aantrekking, 

en  het  middelpunt  van  den  loopbaan  der  aarde  zamen vallen." 
Door  middel  van  deze  gemakkelijke  onderstelling  verklaart  hij 

dan  verder  de  precessie,  de  eb  en  vloed  met  al  de  verschijn- 

selen omtrent  de  Watergetijen:  terwijl  hij  ook  omtrent  de  Noor- 

der-Lichten en  de  Aardbevingen  eene  beter  voldoende  theorie 
meende  te  leveren,  dan  de  bestaande. 

5.  De  bewijzen  en  bewerkingen  van  semeyns  hebben  allen  den 

vorm  van  meetkundige  constructiën ;  maar  zijne  tafels,  waarop 

die  constructiën  steunen,  zijn  uit  vrij  onzuivere  waarnemingen 

opgemaakt,  en  waren  in  allen  gevalle  slechts  empirische,  die 

voor  enkele  bepaalde  gevallen  slechts  goede  uitkomsten  oplever- 
den. Hij  nam  het  echter  zoo  nauw  niet  met  de  nauwkeurigheid 

van  de  waarnemingen,  waaruit  hij  tot  zijne  gevolgtrekkingen 

besloot ;  en  verlangt  dan  ook  geene  nauwkeurig  juiste  uitkom- 
sten, hetgeen  hij  ook  in  de  praktijk  onnoodig  vond.  Hij  was 

al  zeer  spoedig  met  zijne  berekeningen  tevreden,  ook  met  de 

fouten  in  de  uitkomst  ;  deze  schreef  hij  gemakshalve  aan  de 

fouten  der    waarneming    toe.    Prof    lulofs  was  van  een  tegen- 
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gesteld  gevoelen,  en  meende  dat  die  fouten  in  de  uitkomst  juist 

het  fautieve  in  het  systema  aantoonden.  Het  is  ligt  te  begrij- 

pen, dat  het  dus  aan  Prof.  lulofs  wel  moeielijk  moest  vallen, 

aan  semeyns  het  onhoudbare  zijner  theorie  te  bewijzen :  deze 

toch  wenschte  niet  overtuigd  te  worden,  en  verschool  zich  tel- 

kens achter  het  niet  noodzakelijke  van  zeer  nauwkeurige  uit- 
komsten, semeyns  verklaarde  steeds  veel  eerbied  te  hebben  voor 

geleerden,  maar  meende  eigenlijk 

Geleerd  en  Wijs  is  Een : 
Doch  kan  voor  Twee  verstrekken: 

Men  vindt  Geleerde  Wijs: 
Maar  ook  Geleerde  Gekken. 

waarvan  de  door  hem  bedoelde  toepassing  niet  moeielijk  te  ra- 
den viel. 



AANTEEKENINGEN. 

l)*   NoTICSil  SUR j| MEINDERT, ISEMEYNSÏf PAR   D.   BIERENS   DE    HAAN. 

—   BULLETINOi|DI||BlBLIOGRAYIA  EDI  ST0RIA||  DELLE  ||  SdENZE  Ma- 

tematiche  E  Fisichej|&c.  T.  V.  Roma  1873,  10  pag. 

2j*  INTORNO  ALLA  VITA  ED  AI  LAVORI  Dl  MEINDERT  SEMEYNS  Dl 
B.    BONCOMPAGNI. 

=  BULLETINO  I1DT ||  BlBLIOGRAFIA   E  Dl  SïORIA  1 1  DELLE  1 1  SdENZE  Ma- 

tematiche  e  Fisiche||&c.  T.  IV.  Roma  1872,  7  pag. 

3)  Copie  van  de  Acte  van  zijn  Excell.  Prince  Willem  de  Oude 

van  den  26.  Octob.  1577.  Inhoudende  't  Regt  van  praeferentie  tot 
allen  vacanten  Ampten,  aan  de  Seineinen  Pieter,  Meindert,  ende 

Jacob;  mitsgaders,  derzelver  Descendenten  voor  eeuwig  ende  in  in- 
finitum  gegeven. 

Willem  van  Nassauw,  Prince  van  Orangien,  Grave  van  Nassauw, 

&c.  Ruwert  van  Brabant,  Gouverneur  over  Hollandt  ende  Zeelandt, 

heeft  den  26.  Octobris  1577.  aan  Meindert  Semeins  van  Enchuizen, 

getrouwt  aan  den  Huize  van  Egmont,  ende  de  oudste  zijner  Nako- 
melingen in  infmitum  gegeven,  gelijk  hij  doet  bij  desen  den  Titel 

van  Raadt  der  Prinsen  van  Orangien;  mitsgaders  dat  Pieter,  Jacob, 

ende  den  s  elven  Meindert  Semeins  en  haar  Descendenten  in  infiuitum, 

tot  allen  tijden,  tot  allen  Ampten,  dien  zij  bequaam  wezende  mo- 
gen begeeren,  geprefereert  zullen  zijn,  ende  blijven  eeuwiglijk,  uit 

saake  van  de  mildadigheden  ende  groote  diensten  aan  de  Neder- 

landen, ende  in  't  besonder  aan  zijn  Excellentie  gepleeght. 
Was  onderteekent 

Willem  van  Nassau. 

Copie  van  de  Acte,  bij  de  Generale  ,Staten  der  Nederlanden  op  den 

13  Augustus  1578.  aan  den  zelven  Pieter,  Meindert,  en  Jacob,  mitsga- 
ders hunne  Descendenten  voor  eeuwig  ende  altoos  gegeven,  mede 

inhoudende,    als    boven,    't  Regt  van   Preferentie  tot  allen  vacanten 
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Anipten,  en  dat  voor  de  eerste    erken  tenisse    van  hun-luider  groote 
Diensten,  ende  groot  verschot  van  penningen   den  Lande  gedaan. 

De  Prelaten,  Edelen,  ende  Gedeputteerden  van  den  Steden,  re- 
presenterende, de  generale  Staten  van  dese  Nederlanden,  gesien 

hebbende  de  bovenstaande  minute  bij  den  Heere  Prince  van  Oran- 
gien  geteekent,  ook  wel  wetende  de  wondre  daden  der  Semeinen, 

ende  dat  sij  in  de  uiterste  noden  bij  deze  Landen  meer  dan  veertig 

duisent  Currente  guldens  sonder  eenige  tegen-gifte  opgeset  hebben, 
hebben  aan  de  Semeinen  belooft  ende  willen  bij  desen,  dat  deselve 

Semeinen  met  haare  respective  Descendenten,  voor  de  eerste  erken- 
tenisse,  altoos  ende  eeuwighlijk,  allen  anderen  geprefereert  zullen 

zijn  in  't  eijschen,  occuperen  ende  bedienen  van  alle  sodanige  va- 

cante Ampten  als  zij  souden  mogen  begeeren,  ten  ware'  hare  Notoire 
onbequaamheid  tot  deselve,  soude  werden  aangeweezen.  Gedaan  ende 

besloten  in  de  Vergaderinge  van  de  Generale  Staaten,  den  13  dagh 

Augusti,   1578. 

Onder  stondt,  bij  Ordonnantie  van  de  voorsz.  Staten. 

Was  geteekent 
J.  Houflin. 

Deze  stukken  zijn  opgenomen  achter  Semeyns  „Kortbondige  De- 

monstratie 1762";  zij  komen  overeen  met  hetgeen  daaromtrent  voor- 
komt bij  „  seb.  centen,  Vervolg  der  Historie  van  de  zee- en  koop-stad 

Enkhuizen  in  4°.  Hoorn  1747",  blz.  11,  13,  waar  nog  blz.  446,  447 
eene  Apostille  van  den  16den  Februari  1678  van  Prins  Willem  III 
wordt  aangehaald,  die  voornoemde  Acten  bevestigt. 

4)*  Algemeene  MANiERliTot  het  maaken  van||zoNNE  wusERS[|Op 
allerlei/  effen  Vlakken.  ||  Zijnde  heel  klaarte  verstaan,  en  ligt  te  doen, 

voor  II  alle  persoonen  die  met  een  Passer  gewoon  zijn  [lom  te  gaan, 

als  Stierluyden,  Timmerluyden,  |)  Steenhouwers,  en  meer  andere  Bouw- 
en |i  Handwerkslieden,  sonder  eenig  onder- []  wijs  of  kennisse  van  de 

Meet-  en[|Sterrekonst,  dan  alleen  dit  Boekje||van  nooden  te  hebben.  [| 

Door ||Matth lus  Soeten,  \\Mr.  Wis-  en  Starrekonstenaar.  \\t'AmoAei'- 
dam;|]Bij  Johannes  Loots,  Boek verkooper  in  de ||  Nieuwe  Hrugsteeg, 

in  de  Jonge  Lootsman.  1710.  in  klein  8'. 
8  blz.  zonder  signatuur,  die  bevatten  de  opdracht  „  Aan  de \\Edele 

Groot  Agtbaare  Heer,\\i>K  Heer  ||  Dr.  Dirk  Ba.s,\\  Regeer  end  Burger- 

meester en  Raad  der  Stad\\  Amstelydam  (sic)  &c.  &c."||(4  bladz.); 

verder  de  „ Voorreden  \\aan  de  Konstbeminnende \\Leeser"  (4  bladz.) 
A— H  (blz.  1—114)  het  werk 
6  bladz. (zonder pagineering)  bevatten:  ,.BLADWUSER||Dezes  Boeks, 

Yertoonende  't   begin  der  Ji  Hoofdstukken,  ij  En  hunne  Verdelinge  met 
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desselfs il  inhoud",  verder    de    „Drukfouten"    (15    in   getal)   en    het 
„  Berigt  voor-  de  Boekbinder." 

Achter  aan  komen  voor  26   uitslaande  platen. 

»)*Medulla  algebrae  [|  Of  't  Merg  der  ||  Stel-konsï,  ||  Door  ||  M  ath  bus 
SoETEN,||üfr.  Wiskunstenaar. || Eerste  Deel ||  vignetten,  de  koophandel, 

omringd  door  vijf  engeltjes,  met  allerlei  natuur-  en  sterrekundige 
werktuigen.  || Tot  Amsterdam, ||By  Jan  ten  Hoorn,  Boekverkooper 

overn't  Oude  Heere  Logement,  in  de  [[Historieschrijver.   1702.   8°. 
8  blz.  zonder  signatuur  of  pagineering,  bevatten  na  den  titel,  de 

opdracht  „Aan  den  ,;  Achtbaar en  doorzichtigen  Heer,\\deïi  Hker||Bern- 
hardusII  Nieuw  entiit.  \\  Borg  er  meester  der  Stad  Purmerend,\\  Doctor  der 

Geneeskunde,  fyc."  (4  blz.)  de  „  Voorreden  || Aan  denjl Weetgierigen 

Leeser."  (.8  blz.)  de  „Inhoud"  (2  blz). 
A — I  (blz.  1 — 133)  Eene  bladz  bevat  nog  de  Drukfeylen,  een 

ander  het  Berigt  wegens  de  plaatsing  der  41  platen  :  beide  bladz.  zijn 

niet  gepagineerd. 

6)  NaauwkeurigeII waarneming, II wegens  de  Buitengewoone  Wer- 

king der  Na- 1[  tuur,  op  den  11  en  12  December  1747.  Als  me-||de 
een  Verklaring,  waar  in  die  buiten  gewoone|| Werking  bestaat;  zeer 

nuttig  en  dienstig | Ivoor  die  geene,  welke  Liefhebberij [] voor  de  Weêr- 
glazen  hebben,  || en  haar  desselfs  Werking [| en  oorzaak  nog  niet  L)  ver- 

staan. || Door  M.  Semeyns,||  Oud  Schepen  en  Liefhebber  der  Natuur 

en\\Wiskunde  /e||ENKHUYZEN.[[Te  Haarlem, || Gedrukt  by  Izaak  en 

Johannes  Enschedé,  ordinaris  ||  Stads-Drukkers.  [| 

A—  (blz.  1  —  15)  8°  (1748). 

7)*  Berigt  wegens  de  Eigenschappen  der  Land-  en  Zee-winden, 

Waaijende  langs  de  Kusten  van  't  Eiland  Java,  en  wel  inzonderheid 
te  Batavia.   Volgens  eene  Veel-jarige  Bevindinge:  door  M.  Semeyns. 
=  Verhand  Holl.  Maatsch  der  Wetenschappen  te  Haarlem.  Deel 

II.  1755.  bladz    413—418. 

8)*  Waarneeming  over  de  waare  Dampheffinge,  op  een  eiland  be- 
noorden Batavia,  Medegedeeld  door  M.  Semeyns. 

=  Verhand.  Holl.  Maatsch.  der  Wetenschappen  te  Haarlem.  Deel 
II.  1755.  bladz.    119—421. 

9j*Verhandeling||over  de i| natuurlijke  oorzaakü der  algemeene 
en    beurthoudende || Passaat-winden  ||  or ||Moussons;[1  door ||if.  Se- 

=  Verhand.  Holl.  Maatsch.  der  Wetenschappen  te  Haarlem.  Deel 

III.   1757.  bladz.  183—222  (1  plaat). 
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10)*  KORTBONDIGE  ||  REDENEERING  ||  OVER  DE  ||  GESTELTHEID  ||  VAN  DEN  || 
AARDKLOOT    VAN    BINNEN,  ||  BETOOGT   UIT  DE  ||  MAGNEETISCHE  WERKINGE.  || 

waar  door 1 1  Eerstelijk  een  Schets  werd  gegeeven  van  de  importan- 
te, || en  zeer  nnttige  uitvinding ;||NAMENTLYK,||Om  te  bereekenen  de 

miswyzing  der  Corapassen,  over  den  ge||heelen  Aardbodom,  (sic)  zoo 

als  die  in  vroegere  tyden  zyn  geweest,  ||  huiden  ten  dage  zyn,  en  in 

't  vervolg  zyn  zullen;  en  uit || dat  zelfde  beginsel  word  op  eene 
duidelyke  en  eenvoudige  ma- [|  nier  aangeweezen,  de  waare  oorzaak 

der  Watergetyen  en||hoe  noodzaakelyk  volgen  moet,  dat,  by  beurt- 
verwisselinge,  het  ||  oppervlak  der  Zee,  na  een  zeker  bepaald  getal 

van  Jaaren, ümoet  ryzen  en  dalen;  en  teffens  word  aangetoont,  dat 

dit  laatste, 1 1 als  mede  nog  eenige  verschynselen  omtrent  de  Water- 
getyen, Honmogelyk,  door  het  Systema  van  den  beroemden  Heer  J.|| 

Newton,  kan  verklaard  worden. \\Nog  buiten  dit  alles  veele  specula- 

tien  over  de  oorzaak  der  Aard-\\bevinge,  Waterberoeringe,  Noor  der- 

Lichten,  als  ander  sins .  \  |  d  o  o  r  1 1 M  ei  n  d  e  rt  S  e  m  eij  n  s  .  1 1  Oud-  Schepen  en 

Liefhebber  der  Natuur-  en  Wiskunde \\te  T£nckhuisen.\\Vü  's  Graven- 
HAGE,||By  Pieter  Gekard  van  Balen,  ||  Boek-,  Konst-  en  Kaart- 

verkoper in  de  Spuystraat.||MDCCLX.|| 

XII  en  A— C  bladz.  1—100  in  8°.  en   1  plaat  oblong  folio. 
De  twaalf  eerste  bladzijden  bevatten  titel,  opdracht:  „Aan  zijne || 

DOORLUGTIGfeTE    HOOGHEID  ||  DEN    HEERE  H  WILLEM  DE  VIJFDE^  (blz.  III — 

VI)  en  „Voorreden"  (bladz.  VII— XII"),  waarin  hij  een  overzicht 
geeft  van  zijn  werkje,  steunende  op  „  eene  onuitspreekelyke  moeiten  en 

arbeid  van  omtrent  40  Jaaren." 

H)  &urje||<tu8  ber  tOnrkung  bes  ittagucta  1 1  IjcrgeUttete  1 1  Ttbljttublnng  I !  Oott 
berl'innent  6esel)affenl)eit||ber  €rbkngcl.||tn  u»elcl)er  gejetget  tuir^,  ||  tX)ie  mon 
Wel),  biese  (Srftnbung  Mc  jebcamdigc  3bu>*i-i|rl)nng  ber  fttagnctnabel  anf 

ben  gangen  ©rbkmse  berennen  koim;||^8  gleic()«n, il  ujelcljw  bwwaljrt  Kwcclje 

ber  (Ebbe  unb  iJlntl)  öeg;[|unb[|ttne  hit  ©bcrflaclje  bes  Uleerd  nacl)  Üerlauf 
etner  geuussen  3lnjo(ji[|»ott  3al)ren  uiecljselstoetse  balb  stetgen  balb  fallen 
müssejiltüelcijes  alles \\wn  ïlcwions  Celjrgebaube  ntcljt  erklcret  roerben  kann.ll 

Uebst  einigen  6ebanken|It>on  ben  Hrsacljenllber '\\ €rbbeben  foasserbeuiegungcn 
nnb  ttorbscl)eine||oon!|illcinbert  $tmtvi\s\\2dttvn  Seljöpfen  unb  Ciebljabern 
ber  ttaturkunbc  ju  <Knkljascn.[]3lu8  ben  Éjollanbiscljen  nbersetjt.H  Homberg,  in 
Derlag  föarl  tfclsseckers ,  1764.il 4°. 

Blz.  1—8  zonder  pagineering;  blz.  1 — 64  met  2  platen. 

»*)*  Kortbondiordemonstratie||of||nader  betoog, || over  de  Echt- 
heid des  Algemeenen  Regels,  om  &oox\\twee  vaste  en  vier  beweegende 

Punten  van  Trek-\\kinge,  ten  allen  lyde  en  plaatse,  de||WYZiNG  der 
COMPASSEN,||Te    bereekenen,    en    zulks    ook    door   de  Nederhellende \\ 
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Naaide  \\  te  bevestigen,,  op  dat  men  dus  leere,  |jhoe  de  bepaaling  dei 

Lengte  algemeen  te||maaken:  Wordende  teffens  de  gebreklyk-||heid 
der  meeste  Tafelen,  en  die  ||  der  Kaarten  van  de  Heereu||E.  halley 

en  EWYK;||Over  de  Miswyzing,  en  de  onbestaanbaar- ||heid  van  't 
Gevoelen  van  den  Heere'!  albert  eülf.r,||  Aangetoond ;  en  voorts 
eenige  Bespiegelingen  opgegeeven  over  il  de  Beweeging  der  Hemelsche 

Lichaamen  door  de  Mag-\\neetisc7ie  Werking;  tot  staaving  van  ge- 
melden  ite^eZ.n  Door  Hmeïndert  semeins,  ü  Oud  Schepen  en  Liefhebber 

der  Natuur-  en    Wis-\\kunde  te  Enkhuizen .  ||In  's  Graven 'h aag e, ||By 
PIETER    GERARD    VAN    BALEN.  ||  M.DCC.LXII.  || 

XII  en  A— F,  bladz.  1—92  in   8°. 

De  12  eerste  bladzijden  bevatten  de  titel  en  „Voorberigt"  (blz 
III— XII). 

13)  Deze  kritiek  vindt  men  in  het  belangrijke,  doch  wegens  zijne 
groote  zeldzaamheid  weinig  bekende,  tijdschrift. 

NEDERL\NDscHE||LETTER-CouRANT;!|Doende  kortelijk  verslach  van 
de|| Nieuwe  Roeken || en  Geschriften,!]  Welken  van  tijd  tot  tijd,  zoo 

in  de  Ver-||eenigde  als  andere  Gewesten||?«7^ow«w;1|A1s  ook  van 

't  voornaamste  Nieuws,  dat  er 1 1  in  de  geleerde  Weerelt  voorvalt. II 
Uitgegeven  onder  de  zinspreuk ||Nec  Temere,  nec  Timide. || 8°. 

En  aldaar  in  het  „  Vierde  Deel! |.Tulij — December  1760. || Leiden. || 

Uit  den  Boekw.  van  eltas  luzaC jun.I1MDCCLX.II  78e  Stuk 1 1  Vrijdag 
den  26  September  1760.  Blz.  204—206. 

14)*  Merkwaardige ||  verzameling  ||  van  ||  echte  stukken  ||  en  ||  brie- 
ven, li  Gewisseld  tusschen  den  Wel  Ed.Hooggel.UJohannes  lu- 

i.nys^lHoogl.  in  de  Natuur-  en  Sterre-kunde  op  de  Hooge  Schoole  te 
Zewfen,  Men  II MEIND  EBT  semeins,  ||  OudSchepen  der  stad  Enkhuizen  ;\\ 

Opzigt  hebbende  tot  de  uitvindingen  van  den  laastge-j|  melden,  no- 
pens de  bereekening  van  de  raiswysingijder  Compassen,  ten  allen 

tyde  en  plaatse,  enilde  betooging  van 't  nut,  welke  die  zoude! (voort- 

brengen in  't  bepaalen  van ü de  waare  Lengte  op  Zee.  \\  Nevens  eene 
Verdediging  der  Echtheid  van  dit  Systema  tegen\\het  Advies  van  den 

welgem.  Hoogleeraar  aan  den  oordeelkundi-\\gen,  onparlydigen  en  zee- 

vaar tliev  enden  Leezer  opgedraagen\\i)ooi{\\MEisiyE,iiT  semeins ||  Oud- 

Schepen der  stad  Enkhuizen.  ||In  'sGravenhage,||  By  e.  boücqtjet 
en  Compagnie.  ||  M.DCC.LXIV.  || 

A— G,  bladz.  1—105  in  8°. 

,5)*  Brief  1 1  van  ||  joh an  lülofs||aan  den||Wel-Edeien  gestren- 
gen  HeerIIvieindert  semeins, ||  Oud-Schepen  der  Stad  Enkhuizen ;|| 
Behelzende   een    nader   onderzoek    van    Deszelfsll  Ontwerp,  om    door 

VERST.     EX    MEDED.    AFD     NATürRK.    ?de    REEKS     DEEL     VIII,  7 
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iddel  van  de  Gom- 1| passen    de   Lengte  op  ZEE||te  bepaalen.j|TE 

LEYDEN,|lJ3y  de  Wed.  a.  honkoop,  en  zoon,||MDCCLX1V.|| 

A—G,  blz.  1—103.  8°. 

16)*      BRIEF||VANÜMEINDERT       SEMEYNSjlAAN       DEN  ||  WEL-EDELEN 

Hoog-Geleerden  Heerüjohan  lulofs,!|Hoog-leeraar  op  's  LANDS 
HogeIiSchoole  te  Leiden. || Dienende  tot  een  kort  en  bondig  ant- 

woord op||desselfs  Brief,  rakende  het  Ontwerp,  om ||  door  middel  van 

de  Compassen  de  Langte|]op  Zee  te  bepaalen.||ÏE  Enkhüizen,||  By 
willem  palensteyn  semeyns.  [j Boekverkooper,  1764. 

A— C,  blz.  1-48  in   S\ 

")*  Korte  aanmerkingen!! van  den  Heer||johan  lulofsjüZoo^- 

leeraar  op  'sLands  Universiteit  te  Leiden , || Inspecteur  Generaal  der 
Rivieren  van  Holland\\en  Westvriesland,  enz.\\\  Op  een||bkief||van 

den  Heer||m.  semeijns,!!  over  het  vinden  der||Lengte  op  Zee,|| 

door  middel  van  de  1 1  kom  passen.  || 

=  Uitgezogte  Verhandelingen  uit  de  Nieuwste  werken  van  de 

Sociëteiten  der  Wetenschappen  in  Europa  en  van  andere  geleerde 

mannen.  Met  naauwkeurige  Afbeeldingen.  Negende  Deel.  Te  Am- 

sterdam, By  E   Houttuijn.  MDCCLXIV.  Blz.  253— 270  (N°.  34)  in  8°. 

1S)  Voorberigt,  of  Voorreeden,  wegens  het  Ontdekte  Magneetische 
Systema,  het  welk  staat  uitgegeven  te  worden  door  M.  Semeyns, 

oud- Scheepen  der  stad  Enckhuisen,  enz.  Alles  op  een  wonderbaare 

manier  ontdekt,  by  hefc  naspeuren  van  eenige  zaakelykheden,  die- 

nende ter  beantwoordinge  van  sommige  Zwaarigheden,  ingebragt  te- 
gens  het  Uitgevondene  Geheim,  om  de  Miswyzinge  der  Compassen, 

over  den  geheelen  Aardbodem,  te  bereekenen.  Te  En ck huizen,  Bij 

Willem  Palensteijn  Semeijns.   1765.   8". 

19)*  Het  II  nieuw  ontdekte  il  Magneetische  Systema,  [j  Kakende  den 
Loop  van  den  Aardkloot  op  zyn  JaarlykschenHwegh,  waar  door  zeer 

klaar  word  be weezen,  hoe  onge-||rymt  het  is,  dat  men  de  Zon  als 
het.  ware  Middelpunt  of||den  As  der  Weereld  aanmerkt;  wat  wan- 

order en  moei-lljelyke  reekeninge  daar  uit  ontstaat:  daar  men  in 

tegen-üdeel  met  de  Zon  buiten-middelpuntig,  en  het  Middel- |j punt 
van  den  Loopkring  der  Aarde  voor  het  ware  Deel-[|punt  aan  te 

neemen,  op  een  duidelijke  en  zeekere  ma- 1| nier  veele  schynstrydig- 
heeden,  welke  ons  voorkomen,  |] zoo  wel  in  sommige  verschynselen  op 

den  Aardkloot,  ||als  in  den  Hemel-loop  worden  opgelost  en  wegge- 
nomen. \\ Alles  op  een  wonderbaare  manier  ontdekt  by  het  naspeuren 

van    eenige  zakelyhheden,    dienende    ter    beantwoordinge    van  som-\\mige 
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zwarigheden,  ingehmgt  tegens  het  uitgevonden  ge- \\heim  van  den  Autheur 
om  de  Miswvzingen  der  Compassen||ten  allen  tijden  over  den  geheelen 

Aardbodem  te  bereekenen  en\\aan  te  toon en,  i Alles  ontdekt  en  uitge- 
vonden na  een  arbeid  van  45  JaarenH  uoor||mt.  semeyns,  |]  Oud 

Scheepen  der  Stad  ENKHüiZEN.(|Nog  is  hier  agter  by  gevoegt  een 

verdeediging  tegens  de || ongehoorde  behandeling  van  den  Wel-Edelen 

Hoog  I! geleerden  Heer  j.  lulofs,  Professor  op  'sLands|jHooge  Schoole 
te  Leiden.  Wordende  ter  dier  gelegen- Uheid,  het  geheele  Magnee- 

tische  Systema  omtrent  het  be-H reekenen  der  Miswyzinge  van  de 
Corapassen  over  den || geheelen  Aardbodem  in  helder  dagligt  gesielt, 
en  door  il  een  meenigte  Voorbeelden  door  den  Autheur  bewerkt  ||  en 

aangetoont,  in  praesentie  van  neutrale  en  kundige [ ]  Persoonen,  die 

het  zelve  met  solemneele  Eeden  hebben |]  verklaart.  — il  Te  Enkuuj- 

ZEN,||By    WILLEM    PALEN8TEYN    SEMEYNS.    1767.11 

24  blz.  (niet  gepagineerd),  A — Q  bladz.  1 — 248  in  8°.  en  2  pla- 
ten oblong  folio. 

De  eerste  24  blz.  bevatten  „ Bekentmaking  van  den"  Autheur" 
(1   blz),  twee  verzen  (4  bh.),   Voorberigt  (18  blz.). 

so)*  De  Voornaamste  verschil  Punten  tusschenühet  Nieuw  uitge- 
vonden [|  Magnetische  Systema,  ||  en  dat,  van  den  Wyd  vermaard  en 

HEER||isaa&  Newton  aangaande  den  Hemel-loop ;|]aan  alle  Liefheb- 

bers der  Sterrehinde  terilbeschouwinge  Op- en-  Voorgedragen  :  als [| 

zyn  betrekking  hebbende  tot  de  uiivindin-Hgen  van  het  zoogenaamden 
Oost  en  JF£stf,||DOOu||MEiNDBRT  semeyns,  [|  Oud  Scheepen  der  Stad 
Enkhlizen.II 

A  (16  bladz.  zonder  pagineering).  Op  de  laatste  bladzijde  staat 

Gedrukt || te  Enchcizen,||ter  boekdrukkekyii  van  r.  callenbach 

KLENCK.||(in  1773). 

12  bladz.  in  8°.   (zonder  nummering). 



DIE   PATHOGENESE    DER    ENDARTERI1TIS. 

VON 

W.     K  0  S  T  E  E. 

(Vorgelegt  in  der  Sitzung  von  31  Januar  1874). 

Der  Zweck  der  folgenden  Zeilen  ist,  die  Resultate  rnitzu 

theilen,  zu  welchen  eine  wahrend  iangerer  Zeit  fortgesetzte 

Untersuchung  krankhaft  veranderter  Arteriewanden  mich  ge- 
führt  hat. 

Es  scheint  mir,  auf  Grund  von  Allera  was  mikroskopische 

Untersuchung  der  normalen  und  exactere  Eeststellung  der  Ver- 
haltnisse  in  den  krankhaften  Gef assen  zu  Tage  gefördert  haben, 

möglich,  in  den  noch  bestehenden  Meinungsverschiedenheiten, 

der  Hauptsache  nach,  Einigung  zu  bringen. 

Bekanntlich  hat  virchow,  der  Auflagerungstheorie  von  ro- 
kitansky  gegenüber,  die  Verdickimg  der  Innenhaut  für  eine 

//Entziindung"  in  seinem  Sinne,  eine  Proliferation  der  Gewebs- 
bestandtheile  der  Innenhnnt,  erklart.  Ein  fester  Grund  dieser 

Auffassung  schien  vor  Allem  das  zweifellose  Vorkommen  ven 

Rundzellen  in  der  krankhaften,  trüben,  verdickten  Innenhaut 
zu  sein. 

JMachdem  aber,  in  1867 ,  cohnheim  die  Eraigration  der 

farblosen  Blutkörperchen  kennen  gelehrt,  und  auch  von  spate- 
ren  Eorschern,  die  Entstehung  der  Eiterzellen  in  der  Hornhaut 

aus  den  praeexistirenden  Zeilen  widerlegt  war,  musste  sich  die 

Erage  aufdringen :  ob  auch  nicht  die  in  der  verdickten  Innen- 
haut der  Arteriën  vorkommenden  lymphoide  Zeilen  rait  Unrecht 

v«»n    den     /'  Binciegevvebszelleif1    der    normalen    Haut  abgeleitet 
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wurden.  Die  Entscheidung  dieser  Frage  war  nur  durch  ein- 

gehende  histologische  Uutersuchung  möglich,  was  bekanntlich 
bei  der  Innenhaut  der  Arteriën,  namentlich  der  krankhaft 

veranderten,  seine  Schwierigkeiten  hat. 

Dennoch  wagte  es  traube*),  veraniaszt  durch  eine  Beobach- 
tung  von  Aörteustenose,  aber  nicht  auf  Grund  einer  eigent- 
lichen  Uutersuchung  der  krankhaften  Gefasse,  die  Hypothese 

auszusprechen:  Die  Yerdickung  der  inneren  Gefasshaut  ist  die 

Eoige  einer  Iinmigration  von  farblosen  Blutkörperchen  aus  dem 
vorbeiströmenden   Blute. 

Weiter  hat  auch  rindfleisch  t)  beylaufig  die  Vermuthung 

geaüssert,  dass  ein  Theil  der  Zeilen  in  der  krankhaft  verdick- 
ten  Gefasswand  von  aussen  her  in  die  Wand  gedrungen  sei: 

//es  finden  sich  bei  den  Neubilduugen,  welche  von  der  Intima 

ausgehen,  die  neugebildeten  Zeilen  auch  ausserhalb  der  //Binde- 

gewebskörperchen1,,  und  mussen  also  -entweder  nicht  aus  diesen 
Zeilen  hervorgegangen,  oder  sie  mussen  aus  den  Kapseln  ent- 

wichen  sein.  Wir  wollen  sie  bis  auf  Weiteres  für  ausgewan- 

derte  farblose  Blutkörperchen  halten." 

Seit  langerer  Zeit  ist  also  bekannt,  dass  in  der  krankhaft 

verdickten  inneren  Schlagaderwand  Hundzellen  vorkommen, 

welche  in  ganz  normalem  Zustande  fehlen  Schon  rokitansky 

hat  //Kerne^  in  der  verdickten  Intima  beschrieben  und  abge- 
bildet,  welche  ohne  Zweifel  übereinstimmen  mit  den  runden 

Zeilen,  welche  spatere  Eorscher  beschrieben.  In  den  letzten 

Jahreu,  nach  der  Untersuchung  von  frisch  entstandenen  ver- 
dickten Siellen,  und  von  Schlagadern,  welche  in  Müllerscher 

Flüssigkeit  (la.\ghans)  aufbewahrt  waren,  ist  wohl  Jedermann 

von  dem  ursprünglichen  Zellencharacter  der  Kernaggregate  von 

rokitansky  und  wedl  überzeugt. 

Die  Hauptfrage  bei  der  Pathogenese  der  Endarteriitis  be- 

trifl't  den  Ursprung  dieser  ungewöhnlichen  runden  Zelleu. 
Yirchow    leitete     sie  bekanntlich  von  einer  Proliferation  der 

.   Berüuar  Klinisrhe   Woohen schrift,  1871. 

-)  Pat'olofjiscke  Oewebetehre,  1873    S.  182, 
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Bindegewebszellen  in  der  Intima  ab.  Eür  virchow  war  der 

Begrift'  ̂ yBindegewebszelle1,  ein  sehr  weiter.  Peutliche,  selb- 
standige  Zeilen  in  der  normalen  Intima  waren  damals  noch 

nicht  demonstrirt.  Da  aber,  nach  virchow1s  Auffassung,  das 
Bindegewebe  keine  Lücken,  aber  nur  Zeilen  enthalt,  und  in 

den  //Knotenpüncten"  der  elastischen  Easern  noch  Reste  von 

Kernen  zu  sehen  sind,  gab  es  augenscheinlich  der  //  Heerde" 
genug,  für  die  Bildnng  von  neuen  Zellei)  bei  nutritiver  Ir 
ritation. 

Erst  langhans  *)  zeigte,  in  1866,  das  Vorkommen  von 
wirklichen  Zeilen  mit  Auslaüfern,  nnterhalb  des  Endothels  der 

normalen  Schlagadern;  wiewohl  gewisz  anch  risse  f)  die  nam- 
lichen  Zelle,  vermehrt  und  verandert,  in  verdickten  Stellen, 

gesehen  und  beschrieben  hat.  Wir  dürfen  jetzt  annehmen,  dass 

achon  frühere  Untersucher  diese  Zeilen,  ■  mit  Eettkörnchen  ge- 

1'iillt,  gesehen  haben.  Die  verastelten  Zeilen  oder  sternförmigen 
Körnchengruppen,  von  rokitansky  abgebildet,  sind  gewisz  die 
veriinderten  Zeilen  der  normalen  Intima,  welche  langhans  zuerst 
isolirte. 

Sowohl  risse  als  langhans  stimmten  in  ihrer  Auffassung  der 

Hauptsache  nach  mit  virchow  überein.  Es  ist  aber  merkwür- 

dig,  dass  risse  die  atheromatöse  Verander  img  der  verdickten 

Stellen  mit  einer  fettigen  Metamorphose  der  Spindel-  und  Netz- 

zellen  beginnen  lasst;  wahrend,  so  weit  ich  sehe,  keine  Bildung 

von  Rundzellen  m  den  oben  genannten  Zeilen  angenommen 

wird.  Langhans  meint  offenbar,  dass  alle  Zeilen,  welche  man 

in  der  verdickten  Intima  findet,  auch  in  dieser  Membran  ent- 

standen  sind.  Er  bildet  aber  die  runde  Zeilen  nicht  in  den 

sternförmigen  ab,  und  aus  seiner  Beschreibung  lenchtet  auch 

nicht  ein,  dass  er  seine  sternförmigen  Zeilen  als  die  einzige 

Bildungsstatte  der  runden  betrachtet.  Nach  einer  Beschreibung 

der  ohne  bestimmten  Anordnung  neben  einander  liegenden 

(Jruppen  von  runden  und  sternförmigen  Zeilen,  sagt  er;  //dass 

zunachst    Umbildung    der    sternförmigen    Zeilen    der    normalen 

*)  ViKCHOw'?  Archiv,  Baud  36. 

f)  Obs(.Tvat:     quaedam    de:    arterianim    statu     uormali  atque  jiathologico.  Diss. 

inaugiir.-,  Repiotnout :  Bornss.,  1853. 
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Intiina  zu  rimdlieheii  stattfindet,  und  dann  wieder  Umbildung 

der  letzteren  zu  ersteren'1   (1.  c.  p.  205). 
Wie  ich  schon  erwahnte,  ist  rindfleisch  geneigt  die  neuen 

Zeilen  in  der  verdickten  Intima  zum  Theil  als  ausgewanderte 

Blutkörperchen  zq  betrachten,  nimmt  aber,  wie  aus  seiner  Be- 

schreibung  (1.  c.)  hervorgeht,  auch  Bildung  von  Rundzellen  in 

den  sternförmigen  der  normalen  Intima  an. 

Alle  weiteren  Beschreibungen  und  Abbildungen,  welche  das 

Entstehen  der  neuen  runden  Zeilen  in  der  krankhaften  Intima 

verdeutlichen  sollen,  haben  desshalb  wenig  VYertb,  wenigstens 

für  die  Histogenese,  weil  ihnen  die  wahre  Grundlagen:  die 

Beachtunj?  der  Strnctur  der  normalen  Intima  und  die  Kenntniss 

der  Ausvvanderung  der  farblosen  Blutkörperchen  fehlten.  Darum 

kann  ich  Abbildungen,  welche  nach  virchow  die  Bildung  von 

Zeilen  in  der  Intima-  unzweifelbar  zeigen,  (Vergl.  S.  356  der 

Celluiarpathologie,  3te  Ausgabe)  nicht  beweiskraftig  nennen: 

Die  fragliche  Figur  kann  ungezwungener  als  das  Bild  von 

neben  einander  vorkommenden  praeexistir enden  und  einge- 

drungenen  Zeilen  aufgefasst  werden. 

lm  vorigen  Jahre  untersuchte  Dr.  götte  im  hiesigen  patho- 

logischen  Institut  den  Bau  der  Aorta,  im  normalen  und  krank- 

haften Zustande,  hauptsachlich  in  der  Absicht,  Gründe  für  die 

schon  von  traube  ausgesprochene  Hypothese  in  den  histologi- 

schen  Thatsachen  zu  finden  *).  Die  Hauptresultate  waren :  dass 
die  runden  Zellenformen  und  Kernen  in  der  verdickten  In- 

tima in  keinem  anatomischen  Zusammenhang  stehen  rait  den 

sternförmigen  Gebilden  der  normalen  Intima,  und,  dass  bis- 

weilen  runde,  mit  farblosen  Blutkörperchen  ganz  übereinstim- 

mende  Zeilen,  in  übergroszer  Quantitat,  die  Hauptmassa  der 
verdickten  Intima  bilden.  Letzteres  wurde  beobachtet  in 

einem  Falie  von  frischen  gelatinösen,  hier  und  da  ulcerirenden 

Verdickungen  in  der  Aorta  eines  an  Leukaemia  lienalis  gestor- 

benen,  wo  schon  bei  der  Section  die  Bestandtheile  der  //Auf- 

lagerungen11  mit  den  ein  Drittel  der  Blutzellen  betragenden 
farblosen    Körperchen    des    Blutes    verglichen    werden  konuten. 

*)  w.  k.  m.  góttk.     Bijdrage    lot    de    Pathogenie    der  Endarteriitis  chronica. 
Academisch  Proefschrift.  Utrecht  1873. 
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Der  Eall  kam  aber  erst  zur  Untersuchung,  als  götte  schon 

seine  Dissertation  abziischliessen  veranlasst  war ;  sodass  er  uur 

vorlaüiig  über  diese  leukaemischen  Endarteriitis  berichtet  hat. 
Er  rneinte  aber,  auf  Grund  von  Allem  was  er  gesehen  hatte, 

den  Kern  von  traube's  Hypothese  für  richtig  erklaren  zu  dür- 
fen :  es  dringen  bei  Endarteriitis  farblose  Zeilen  aus  dem  vor- 
beiströmenden  Blute  in  die  Gefasswand. 

Ich  habe  spater  die  Untersuchung  normaler  und  von  End- 
arteriitis befallener  Aortae  fortgesetzt,  und  meine  im  Stande  zu 

sein,  über  einzelne  noch  schwebende  Eragen  nahere  Auskunft 

zu  ertheilen.  Es  ist  j  edoch  nicht  meine  Absicht,  eine  er- 

schöpfende  Abhandiang  zu  schreiben  über  Allern,  was  unter  dem 
Namen  von  Endarteriitis  zusammengefasst  wird.  Ich  werde 

nach  einander,  die  untersuchten  Punkte  kurz  vermelden,  wobei 

sich  von  selbst  herausstellen  wird,  wie  ich  die  Pathogenese 
der  Endarteriitis  aufiasse. 

a.    DAS   ENDOTHEL   DER    AORTA. 

Wahrend  ^or  einigen  Jahren  noch  Zweifel  darüber  möglicli 

war,  ob  in  der  menschlichen  Aorta  überhaupt  Epithel  vor- 

kommt  *),  ist  gegenwartig  das  Bestehen  einer  Schicht  vun 
Endothelzellen  nicht  mehr  fraglich.  Die  Untersuchung  der  fri- 

schen  Aorta,  kurz  nach  dem  Tode,  und  die  Versilberungs- 
methode  von  von  recklinghausen  haben  allen    Zweifel  beseitigt. 

Dass  aber  eine  imanterbrochene  Schicht  von  Endothelzellen  in 

der  Aorta  adscendens  existirt,  wird  auch  jetzt  noch  nicht  von 

allen  Anatomen  zugegeben.  Es  ist  natiirlich  unmöglich  zu  be- 
weisen,  dass  das  Endothel  wahrend  des  Lebens  nirgendwo  fehlt^ 

wenn  man  factisch  an  Praparaten  nach  dem  Tode  dasselbe  hie 

und  da  vermisst.  Ich  habe  dennoch  die  Ueberzeugung  bekom - 
men,  dass  ein  ununterbrochenes  Endothel  in  der  Aorta  existirt. 

Nur  muss  man  spatestens  6  Stunden  nach  dem  Tode  unter- 
suchen,  und  keine  zu  starke  solutio  argenti  nitrici  anwenden. 

Am    besten    gefiel    mir   eine  Lösung  von  0,1 — 0,15  proc.    Die 

*)  Vergl.  u.  a.  donders  en  jansen,  in  Nederl.  lancet,  2de  Serie,  i'de  jaargang. 
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übliche  }  procent :  Lösung  ist  zu  stark,  namentlich  auch  für 

die  Entscheidung  über  das  Vorkommen  von  Stomata;  woriiber 

spiiter.  Ich  spülte  die  lnnenflache  der  Aorta,  wenn  Blut  anhing, 

leise  mitidestillirtem  Wasser  ab,  liess  gleich  darauf  die  Silber- 

lösung  über  das  Aortenstück  fliessen,  und  ]egte  es  darauf  in 

Spiritus.  Am  nachslen  Tage  ist  die  Oberflache  braun  gefarbt. 
Wenn  man  nun  mit  einem  scharfen  Messer  Elachenschnitte  macht, 

und  das  Pr-iparat  so  vorsichtig  wie  möglich  behandelt,  wird  man 
das  Endothel  fast  niemals  vermissen.  Die  Kerne  der  Endothel- 

zellen  werden  auf  diese  Weise,  wie  bekannt,  nicht  sichtbar  ge- 
macht.  Man  sieht  sie  an  frischen,  oder  mit  Carmin  gefarbten 

Praeparaten. 

Dass  an  einigen  Stellen  das  Endothelmosaik,  nach  Versübe- 

rung  vermisst  wird,  scheint  mir  kein  zwingeuder  Grund  anzu- 
nehmen,  dass  es  wahrend  des  Lebens  nicht  bestanden  hat.  Oft 

land  ich  an  Stellen,  wo  die  Endothelzellen  fehlten,  auf  der  braun 

gefarbten  Elache  Stücke  von  dunkleren  Linien,  oder  Leistchen, 

welche  die  Grenze  der  abgefallenen  Zeilen  sein  konnten.  Biswei- 

leu  ist  auch  die  Begrenzung  der  mit  Endothel  bedeckten  Stellen 

eine  ganz  scharfe,  und  meinte  ich,  bei  Eocalanderung,  deutlich 

zu  coustatireD,  dass  die  Endotheizellen-lnseln  etwas  höher lagen 
wie  die  von  Endothel  beraubten  Stellen.  Ueberdiess  findet  man 

nicht  selten  in  der  Nahe  der  endothellosen  Stellen  isolirte  Zei- 

len, oder  gefaltete  aüsserst  dunne  Lappchen  mit,  wenn  Carmin- 

farbung  vorher  gegangen  war,  deutlic'ien  ovalen  Kernen.  Dies 
Alles,  zusammen  mit  der  Thatsache  dass  man  desto  weniger 

Endothellose  Stellen  findet,  je  frischer  die  Aorta,  und  je  vor- 

sichtiger  mit  dem  Praparat  umgegangen  war,  bestimmt  mich  eine 
uTiunterbrochene  Schicht  von  Endothelzellen  auf  der  Intima 

aortae  anzunehmen. 

Wichtig  für  die  Endarteriitis-Erage  schien  es  uur,  festzu 

stellen,  ob,  abgesehen  von  endothellosen  Stellen,  sogenannte  Sto- 
mata zwischen  den  Endothelzellen  existiren.  Bekanntlich  hat 

man  dieselbe,  zur  Erklarung  der  Emigration  in  den  kleinsten 

Venen  und  Capillaren  bei  Entzündung  angenommen,  und  an- 
scheinend  demonstrirt.  in  der  letzten  Zeit  haben  viele  Unter- 

sucher  diese  Stomata  für  Artefacte  erklart.  lm  hiesigen  physio- 
logischen  Laboratorium  ward  neulich  die  Sache  am  Mesenterium 
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des  Frosches  genau  untersucht  *)  und  das  Bestellen  von  Sto- 
mata  an  der  normalen  Gefasswajid  in  Abrede  gestellt.  Gotte 

(1.  c.)  gelang  es  auch  nicht,  sie  an  der  menschlichen  Aorta  zu 
demonstriren.  Cohnheim  f)  na^  sie  zwar  in  Cajrillaren  und  kleinen 

Venen  gesehen,  aber  er  gebrauchte  eine  Silberlösung  von  0,fc5 

proc,  und  sah  sie  am  besten :  //  wenn  die  Füllung  der  Gefasse 

durch  die  Injection  eine  recht  pralle  geworden  war.'1 
Jch  habe,  bei  fortgesetzter  Untersuchnng  der  menschlichen 

Aorta,  gefunden,  dass  die  scheinbaren  Stomata  desto  zahlreicher 

und  gröszer  sind,  je  starker  die  Silberlösung  genommen  wird, 

und  je  weniger  vorsiclitig  mit  dein  Praparat  umgegangen  wurde. 

Eine  Losung  von  0,15  proc.  giebt  sehr  feine  Grenzlinien,  und 
nar  sehr  kleine  ovale  braunere  Stellen  zwischen  den  Zeilen.  Hat 

man  eine  starkere  Losung  angewendet,  dann  bekommt  man 

wirklich  bisweilen  Bilder,  welche  es  schwierig  machen  nicht  an 

//  natürlichen"  Stomata  zu  denken.  Man  sieht  dann  scharf  uin- 
schriebene  dunkelbraune  Flecke,  in  deren  Mitte  ein  heller  Punkt, 

wie  ein  kleiner  Kern  sich  zeigt,  hauptsachlich  da,  wo  die  Zeilen 
mit  ihren  Ecken  zusammenstossen.  Diese  Flecke  sind  aber  von 

sehr  abwechselnder  Form  und  Grosse,  kommen  sehr  unregel- 
massig  vor,  und  gehen,  ohne  scharfe  Grenze,  in  die  kleinen 

langsovaleu  Zwischenraüme  der  Grenzlinien  der  Zelleu  über. 

Alles  zusammen  führt  mich  zu  der  Meinung  dass  im  Leben 
keine  Stomata  existiren. 

b.    ZUSAMMENSETZUNG,    ERNaHRUNG,    UND    WACHSTHUM    DER    NORMALEN 

INNENWAND    DER    AORTA. 

Es  ist  eine  bekannte  Thatsache,  dass  die  Tntima  der  Arteriën 

(ich  habe  immer  die  Aorta  vor  Augen)  mit  den  Jahren  an  Dicke 

zunimmt.  Langhans  und  Götte  haben  hierauf  bezügliche  Mes- 
sungen  mitgetheilt.  Götte  fand  die  Dicke  der  normalen  Intima 
Aortae : 

*)  Endothelium  en  Emigratie,  door  Dr.  lacdlaw  pukves,  in:  Onderzoekingen 
in  het  physiologisch  Laboratorium  der  Utrechtsche  Hoogeschool.  3<Je  Reeks.  II. 
AÜev.  2. 

+)  VmcHow's  Archi».  Bd.  XL,  S.  52. 
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beim  Neiigebornen.      ......  0,011  m.m. 

bei  einer  29-jahrigen  Person.     .     .     .  0,032  // 

"       't     51-       //             n     ...  0,075  n 

//       »     72-      //             //....  0,08  // 

Mit  diesen  Unlerschieden  in  der  Dicke  hangen  Verschieden- 
heiten  des  Baues  zusammen. 

Die  Zeilen  mit  Auslaüfern  von  langhals  sind  vor  dem  10ten 

Lebensjalire  nicht  deutlich  zu  sehen.  Beim  Neugebornen  ist  die 

sehr  dunne  Tntima  eine  wenig  durchsichtige,  körnige  Schicht, 

mit  eirunden  Kernen,  welche  sich  in  der  Langsrichtung  des 

Gefasses  nach  beiden  Seiten  verlangern,  und  ringsum  welche 

nur  sehr  wenig  Protoplasma  zu  sehen  ist.  Die  elastischen  Lagen 

fehlen  noch  fast  ganz.  Spater  bekommen  die  Kerne  in  der  In- 

tima  deutlicher  den  Character  von  spindelförmigen  Zeilen,  und 

entwickeln  sich  die  an  der  Media  grenzenden  elastischen  La- 

mellen, wahrend  nach  dem  10ten  Lebensjahre  die  verastelten 
(sogen.  stemförmigen)  Zeilen  von  lakghans,  unmittelbar  unter  dem 

Endothel,  mehr  oder  weniger  entwickelt,  gefunden  werden  Bei 

alteren  Personen  werden  diese  Zeilen  zahlreicher  und  deutlicher, 

auch  wenn  keine  krankhafte  Verdickuns^  besteht,  und  enthalten 

dann  gewöhnlich  Fettkörnchen  *). 

*)  In  dieser  Znsammenfassung  stimrae  icb,  der  Hauptsache  nach,  mit  lang- 
hans überein.  Ich  fiude  aber  die  stemförmigen  Zeilen  nicht  immer  so  deutlich 

wie  er  sie  beschreibt  und  abbildet,  stlbst  nicht  bei  ungefabr  30-jöhrigen  Personen. 

Behandelt  man  volkommen  glatte,  normale  Aorten  ganz  so  wie  langhans  angiebt, 

dann  vermisst  man  wohl  niemals  Kerne  in  der  Lage  nnter  dem  Endothel;  deutli- 

che  Zeilen  bekam  ich  aber  oft  nicht  zu  sehen.  Die  Kerne  liegen  dann  unmittelbar 

auf  und  in  der  oberflachlichsten  elastischen  Schicht,  in  einer'hoiaogenen  oder  leicht 
trüben  Zwischensubstanz.  In  anderen  Tallen,  unter  scheinbar  ganz  gleichen  Urn- 

standen,  findet  man  aber  wieder  ganz  deutliche  verastelte  Zeilen,  deren  Auslaufer 

mit  eiuander  zusammen  hangen,  und  ohue  scliarfe  Grenze  in  die  elastischen  Lagen 

übertielien  So  deutlich,  und  an  den  Randern  des  Praparats  sich  isolirend,  wie  lang- 

hans dieselbe  beschreibt,  fand  ich  die  stemförmigen  Zeilen  nur  bei  alteren  Per- 

sonen f40— 50  Jahre)  und  in  schon  «krankhaft"  dicken  Intimae,  wobei  gewöhn- 
lich auch  Rundzellen  nicht  fehlten.  Vielleicht  haogt  die  Verschiedenheit  ira 

Vorkommeu  der  stemförmigen  Zeilen  zusammen  mit  einer  einigermassen  periodi- 

schen  Bildung  von  neuen  elastischen  Bestandtheilen  der  Intima.  Bei  dieser  Meinung 

wird  vorausgesetzt  dass  die  stemförmigen  Figuren  von  langhans  die  jüngste  Stufe 

der  elastischen  Fasern  und  Netze  sind.  Henle  hat  bekanntlich  die  Entwickelung 
der  Bestandtheile  der  Intiraa  so  aufgefasst,  dass  aus  den  Epithelzellen  die  tieferen 
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Diese  Besonderheiten  der  Structur  der  normalen  Intima  sind 

voin  höchsten  Belang  für  das  Beurtheilen  des  Zustandekommens 

der  krankhaften  Veranderungen,  Wir  dürfen  ohne  Zweifel  an- 
nehmen,  dass  die  Intima  ihr  Ernahrungsmaterial  bezieht  aus 

dem  vorüberströmenden  iilute,  nicht  aus  den  Vasa  vasorum. 

Die3e  letzteren  dringen  in  die  Media  kauin,  in  die  Intima  gewisz 

nicht  dureh.  In  so  weit  ist  sowohl  die  normale,  wie  die  patho- 

logische Intima  eine  //  Auflagerung5'  aus  dem  Blute.  Allein  nur 
in  diesem  Sinne,  dass  die  Bildung  der  neuen  Bestandtheile 

gebunden  ist  an  die  einmal  im  Embryon  entwickelten,  für  wel- 

che  die  aus  dem  Blute  eindringenden  Stoffe  nur  Ernahrungs- 

und  Bildungsmaterial  siud.  Es  wird  also  der  Bildungsprozess 

in  der  Intima  bestimmt  werden:  1°.  durch  den  Zustand  der 

Membran  selbst  (wobei  erbliche  Einflüsse,  und  postfoetale  all- 
mahlich  entstehende  Modiücationen  in  Betracht  kommen;  und 

£°.  durch  die  Natur  der  Ernahrungsflüssigkeit. 
Unsere  nahere  Kenntniss,  die  Bildung  der  Intimaschichten 

betreffend,  ist  selbst  verstandlich  ziemlich  durf  tig.  Die  schwie- 

rigsten  Probleme  der  Histogenese  (Entwickelung  von  Binde- 

und  elastischem  Gewebe)  liegen  hier  vor  -uns.  Wir  werden  aber 
wahrscheinlich  nicht  irren,  wenn  wir  meinen  dass  die  Zellfor- 

men,  schon  in  den  innersten  Lagen  der  Intima  beim  JSTeuge- 
bornen  nicht  fehlend,  und  die  spateren  sternförmigen  Zeilen 
von  langhans  die  Bestandtheile  sind,  woraus  sich  die  elastische 

Lagen  der  Intima  entwickeln.  Ich  könnte  dafür  noch  einige 

meinen  Praparaten  entiehnte  Griinde  anführen ;  allein  diese 

Trage  hangt  mit  meinem  Ziele  nicht  direct  zusammen. 

Wir  können  auf  jeden  Eall  als  feststehend  annehmen,  dass 

mit  der  Alterszunahme  die  sternförmigen  Zeilen,  mit  2,  ó  und 

mehr  Auslaüfern,  in  grösserer  Zahl  vorkommen.  Sie  liegen  dicht 

zusammen  gehaüft,  in  einer  feinkörnigen  oder  undeutlich  fasri- 

gen  .  Zvvischensubstanz,  und  gehen  allmahlich  über  in  die  elas- 
tischen  Lagen  (innerste  Langsfaserhaut  und  gefensterte  Membran], 

welche  ebenfalls  bei  alteren  Leuten  sehr  in  Dicke  zugenommen 

Kenia  und  verlangertea  Zelleu  entstehen  solltea.  Obgleich  ich  dicsen  Gegenstand 

nicht  ̂ cnügead  untersucht  habe,  rauss  ich  doch  beilaiifii;  bekennen,  dass  ich  Henle's 
Meiumij{  für  nicht  plausibel  halte. 
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haben.  Es  moge  nun  aber  die  Tntima  */|0  bis  !/4  millimeter  dick 
werden,  andere  Bestand theile  dürfen  wir  nicht  antreffen,  wenn 

anders  wir  dieselbe  noch  //  normal"  nennen  sollen.  Nimmt  die 
Verdickung  noch  mehr  zu,  dann  sind  wir,  ohne  dass  genaue 

Grenzen  anzugeben  waren,  im  Gebiete  der  // krankhaften1,  Zu- 
stande,  nnd  wir  werden  nicht  vergeblich  nach  Rundzellen,  oder 

Kerngruppen  suchen,  nnd  sowohl  die  verastelten  Zeilen  als  die 

Zwischensubstanz  mehr  oder  weniger  mit  Körnchen  und  Eett- 

tröpfchen  durchsaet  finden. 

Tn  der  An-  oder  Abwesenheit  von  kleinen,  runden  Zeilen, 

zwischen  den  verastelten  groszen,  können  wir  also  ein  der 
Merkmalen  finden  für  das  Normal-  oder  Krankhaft-  sein  der 

Intima.  Die  runden  Zeilen,  welche  rindfleisch  erwahnt,  ohne 

Zweifel  dieselben  welche  eberth  *)  als  '/  kleine  Granulations- 

zellen1'  beschreibt,  und  die  nicht  in,  sondern  zwischen  den 

verastelten  vorkommen,  sind  gewisz  v  abnormale"  Bestandtheile 
der  Intima.  Noch  mehr  abnormal  sind  schon  die  //  freien 

Kerne"  und  Kernaggregate,  die  rokitansky  und  wedl  beschrie- 
ben.  und  derer  ich  spater  noch  gedenken  werde. 

Legen  wir  die  beschriebene  Zusammensetzung  und  Entwicke- 

lung  der  Tnnenhaut  der  Aorta  der  Beurtheilung  der  krankhaf- 
ten  Veranderungen  zu  Grunde,  dann  stehen  wir  auf  festem 

Boden.  Zum  grössesten  Theil  hangt  die  Meinungsverschiedenheit 
über  das  Entstehen  der  Endarteriitis  davon  ab,  dass  man  die 

Structur  der  normalen  Intima  ent  wed  er  nicht  genau  kannte, 

oder  nicht  richtig  auflasste.  Ein  Beispiel  finden  wir  in 

der  Annahme  von  >/  Bindegewebskörperchen1,  in  der  Intima. 
Will  man  die  von  langhans  entdeckten  Zeilen  //  Bindgewebs- 

zellen"  nennen  —  es  kann  meinetwegen  geschehen.  Allein 

die  überall  verbreiteten  Bindegewebskörperchen  virchow's  bestehen 
in  der  Intima  nicht,  sind  von  virchow  jedenfalls  nicht  nach- 
gewiesen.  Man  vergleiche  die  Abbildung  Seite  356  in  der 

dritten  Ausgabe  der  Cellularpathologie.  Es  wird  dort  gesagt, 
dass    sich    die    Bestandtheile   der    sclerotischen    Stelle  deutlich 

*)  Zwischen  diesen  Elementen  finden  sich  auch  mitnnter  kleine  Granulations- 

zeilen,  von  «lenen  ich  es  zweifelhaft  lassen  muss,  ub  sie  normale  oder  pathologi- 

sche Bestandtheile  dieser  Membran  sind  (eberth,  in  stricker's  üandb.der  G^ 

webelehre.  S.  19"). 
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in    die    der    normalen    Intima    fortsetzen ;    die  Abbildung  aber 
der  normalen  Tntima  felilt. 

So  viel  ich  weiss  hat  virchow  nirgendwo  mehr  bestimmt 

angegeben,  welche  Bestandtheile  der  normalen  Intima  er  als 

die  Proliferations- centren  betrachtet  //Es  gibt  noch  heute  einen 
kleinen  Theil  von  Histologen,  welche  nicht  anerkennen,  dass 

das  Bindegewebe  nur  Z ellen }  aber  keine  Lücken  enthalt"  wird 
S.  358,  1.  c,  denen  geantwortet  die  meinen  mochten  dass  die 

Zellenaggregate  in  Maschenraumen  des  elastischen  Gewebes 

liegen.  Dabei  setzt  er  aber  vorans :  1°.  dass  die  Intima 

Bindegewebe  ist,  und  2°.  dass  auf  keine  andere  Weise,  als 
durch  Proliferation,  neue  Zelle  in  die  Intima  kommen  können. 

Die  Immigration  war  damals  noch  nicht  bekannt. 

Ich  betone,  der  Wichtigkeit  dieses  Punktes  für  meine  weitere 

Darstellung  wegen,  dass  man,,  mit  Ausnahme  der  von  lang- 

hans  nachgewiesenen  ï^ormbestandtheile,  keine  //  unbestiminten" 
Bindegewebskörperchen  in  der  Intima  aunehmen  darf.  Dass 

virchow's  Vorstellung  etwas  unbestimmt  war,  geht  hervor  aus 
dem  schon  gesagten,  und  aus  mehreren  Stellen  seiner  Abhand- 

lungen  über  diesen  Gegenstand. 

So  meint  er  (Gesammelte  Abhandl.  S.  500)  dass  donders 

//  seine  eigenen  Abbildungen  gegenwartig  anders  deuten  würde, 
insbesondere,  dass  er  manches,  was  er  als  einfache  elastische 

Fasern  betrachtet,  jetzt  als  Paserzellen  erkennen  würde."  Auf 
der  folgenden  Seite  der  citirten  Abhandlung  werden  die  mit- 
unter  sehr  umfangreichen  Aggregate  von  Kernen  zwischen  den 

Lagen  der  verdickten  Intima  aus  einer  //  heerdweisen  Wuche- 

rung  erklart.  Was  wuchert  nun  aber?  // Kein  Gebilde  — - 

fügt  virchow  hinzu  —  bietet  eine  so  grosse  Uebereiustimmung 

der  "V  erhaltnisse  dar,  wie  die  gereizte  Hornhaut.'1  Jedermann 
wird  dem  beistimmen,  aber  selbst  der  geniale  Gründer  der 

Cellularpathologie  wird  zugestehen  mussen,  dass  nicht  Alles, 

was  in  der  Hornhaut,  für  n  Bindegewebsproliferation'''  gehalten 
ist,  gegenwartig  noch  als  solche  gelten  kann. 

Ich  meine  also,  dass  man  in  der  elastischen  Innenhaut  und 

den  elastischen  Netzen  und  Membranen  der  Intima  keine  Zeilen 

annehmen  muss.  Wer  unzweifelhaft  normale  Gefasswande  un- 

tersucht,     wird    damit    ein verstanden     sein.      Bei    jugendlichen 
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Personen  sind  die  Zeilen  von  langhans  erst  nach  Carminfar- 

bung,  und  dann  oft  noch  sehr  sparsam,  zu  sehen.  Es  kommt 

bei  der  Untersuchung  der  Aorta  von  alteren  Personen  eine 

Schwierigkeit  für  die  Beurtheilung,  dass  namlich  die  Grenzen 
zwischen  normal  und  krankliaft  kaum  zu  ziehen  sind.  Damit 

hangt  es  für  einen  Theil  zusarnmen,  dass  man  bei  verschie- 
denen  Eorschern  keine  Uebereinstimmung  findet.  Ich  erwahnte 

schon  die  Benierkungen  von  rindfleisch  und  eberth.  Bei 

donders  und  jansen  (1.  c.  p.  499  und  500)  finden  wir :  //In 

sommige  gevallen  zetten  de  binnenste  lagen  door  azijnzuur  sterk 

uit,  worden  gelatineus,  en  vertoonen  dan  somtijds  ovale  li- 
chaampjes als  kernen.  Dit  scheen  ons  niet  tot  den  vaatrok 

te  behooren,  maar  of  van  een  dun  laagje  gedroogde  bloedwei 

afhankelijk  te  zijn,  of  als  een  ziekelijke  afzetting  te  moeten 

worden  beschouwd."  *) 
Und  weiter  S.  503:  //Enkele  malen  zagen  wij  door  de  pla- 

ten der  Intima  duidelijke  kernen  verspreid,  bepaaldelijk  in  de 

arteria  iliaca  communis. " 

Wahrscheinlich  haben  donders  und  jansen  hier  schon  einiger- 

massen  verdickte  Tntimae  vor  sich  gehabt,  wahrend  die  ge- 

wöhnlichen  sparsamen  Zeilen  unter  dem  Endothel  dei*  normalen 
Intima  bei  den  damaligen  Untersuchungsmethoden  ihnen  noch 

entgangen  sind. 

Ich  lasse  es  vorlauh'g  noch  dahingestellt,  wie  die  abnormal 
vielen  Kerne  von  donders  und  jansen,  und  die  //  kleinen  Gra- 

nulationszellen"  von  eberth  in  der  Intima  entstanden  sind ; 
meine  aber,  dass  sie  schon  nicht  mehr  in  die  Structur  der 

ganz  normalen  Gefasswand  gehörten. 

C.    DIE    PRIMaRFETTIGE    DEGENERATION    DER    INTIMA,    UND    DIE   SCLEROSIS 

ARTERIARUM          BESONDERE    FORMEN    DER    ENDARTERIITIS. 

Ich    behalte  den  Namen  Endarteriitis  bei  für  alle  jene  Ver- 

*)  Man  darf  behaupten  dass  donders  und  jansen  hier  der  Schicht  der  lanq- 

HANs"sche  Zeilen  auf  die  Spur  waren.  Zum  Beis})iel:  Het  epithelinm  kan  men 
als  de  binnenste  laag  van  den  binnensten  rok  beschouwen.  De  aangrenzende  lageu 

vormen  door  haar  structuurloos  aanzien  reeds  overgangsvormen  tot  dit  epithelium." 

Fügt  man  die  im  Text  citirten  Bemerkungeiï  über  //Kerne'''  in  der  Intima  hinzu, 
dann  lte<jt  die  gemachte  Behauptung  vor  der  Hand. 
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anderungen,  welche  als  Yerdickung,  Atheroma,  Yerschwarung, 

Verkalkimg  u.  s.  w.  bekannt  sind,  obgleich  die  eigentliclie 

Anleitung,  welche  virchow  znm  Einführen  des  Wortes  veran- 

lasste,  nach  meiner  Meinung,  nicht  zutrift't.  Der  Begriff  des 

Entziindungsprozesses,  der  gewöhnlich  dnrch  den  Ausgang  //iris" 
angedeutet  wird,  ist  kein  so  feststehender.  dass  wir  nicht  ein 

bequemes  Collectivwort  behalten  könnten,  anch  wenn  es  sich 

herausstellte,  dass  der  grösseste  Theil  der  dainit  gemeinten 

Yeranderungen  nicht    // Entzündung",  im  engeren  Sinne,    sind. 
Es  ist  schon  langst  von  virchow  hervorgehoben,  dass  man, 

ausser  der  eigentlichen  Endarteriitis  (rait  Yerdickung,  und  Er- 

weichung  der  neugebildeten  Bestandtheile)  eine  primare  kör- 

nig-fettige  Yeranderung  der  Tntima  unterscheiden  muss. 
Man  iindet  in  diesen  Eallen  die  Schlagaderwand  nur  wenig 

verdickt,  trübe,  von  weisslicher  oder  gelblicber  Earbe.  Die 

Endothelzellen  sind  zu  Körnch  en  aggregaten  geworden,  und  in 

der  Tntima  findet  man  verastelte,  mit  glanzenden  Körnchen 

gefüllte  Eigaren,  wie  ne  schon  rokitansky  abgebildet  hat,  nnd 

in  denen  man  die  veranderten  sternförmigen  Zeilen  von  lang- 
hans  erkennt  Bei  Carminfarbung  wird  in  der  Mitte  dieser 

Körnchen,  wie  ich  finde,  noch  sehr  oft  ein  kleiner  Kern  deut- 

lich;   eine  Grenzmembran  fehlt  aber  ganz. 

Ich  habe  gefunden,  dass  man  auch  in  diesen  nur  regressiv 

veranderten  Intima-Stellen  nur  selten  kleine  runde  Zelle  oder 

Kerne  zwischen  den  körnig  degenevirten  gröszeren  Gebilden 

vermitst.  Eigur  1  giebt  das  Bild  einer  trüben,  kauvn  verdick- 
ten  Stelle  der  Arteria  basilaris  eines  alten  Mannes.  Die  Schloer- 

ader  war  sehr  bald  nach  dem  Tode  in  mueller's  Elüssigkeit 
gelégt.  Dunne  Elachenschnitte,  mit  Carmin  gefarbt,  lieferten 

besonders  deutliche  Bilder,  worin  man  körnige  Endothelzelle, 

verastelte  Eiguren  mit  kleinem  Kern,  und  dazwischen,  in  un- 

regelmassiger  Verbreitung,  kleine  runde  Zeilen  und  Kerne  zu- 

gleich  zu  sehen  bekam. 

Mit  diesen  Yeranderungen  verbindet  sich  alsbald  Verkalkung. 

Namentlich  sind  es  die  Hirnschlagadern,  welche  man  oft  in 

sehr  dünnwandige,  ganz  oder  grössestentheils  verkalkte  Röhren 
verandert  finden  kann.  Auch  in  der  Aorta  entstehen  viele 

Yeranderungen    gewisz    nur  durch    primar    körnig- fettige  Meta- 
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morphose,  und  Bildung  von  Kalkplatten.  Oft  findet  man  bei 
alten  Leuten  eine  stark  ausgedehnte  Aorta  adscendens,  mit 

dunner  Wand,  worin  kleinere  und  grössere  Kalkplatten  zer- 
streut  liegen,  aber  ohne  jene  allgemeine  Verdickung  der 

Intima,  mit  Buckeln  und  halbknorpeligen  Erhabenheiten  auf 

der  Oberflache,  welche  man  als  Typus  der  Endarteriitis  be- 
trachtet. 

Virchow  stellt  diese  primare  regressive  Metamorphose  der 

Intima,  als  // passiven  Prozess",  scharf  den  ,/  activen"  Veran- 
derungen  bei  der  wahren  Endarteriitis  gegenüber.  Ich  ver- 

misse  aber  auch  bei  diesen  passiven  Veranderungen  runde  Zei- 

len oder  Kerne  niemals  ganz  und  möcbte,  wie  sich  baid  her- 

ausstellen  wird,  keine  so  scharfe  Trennung,  zwischen  den  bei- 
derlei Prozessen  zulassen.  Allein  so  viel  steht  fest:  was  man 

Endarteriitis  deformans,  nodosa,  nennt  (mit  Atherom-Bildung 
als  beg]eitende  locale  Veranderung)  wird  nicht  in  der  wenig 

verdickten,  trüben  Intima  angetroflen. 

Die  eigentliche  Endarteriitis  bestehet  dann,  wenn  die  Tn- 
tima  verdickt  ist,  und  eine  unebene  buckelige  Oberflache 

besitzt.  Dabei  können  wir  inehr  feste,  knorpelige,  oder  mehr 

gelatinöse  Stellen  der  Innen  wand  antreflen  und  enthalten 
viele  Buckel  unter  ihrer  noch  festen  Oberflache  die  bekannte 

atheromatöse  Masse,  wahrend  verkalkte  Stellen  gewöhnlich  nicht 
fehlen. 

Als  eine  besondere  Eorm  kommt  weiter  bisweilen  eine  mehr 

allgemeine  Verdickung  der  Aorta  (und  anderer  Arterien)  vor, 

mit  starker  Diflbrmitat  des  Rohres,  das  verengt,  oder  unregel- 

massig  geknickt,  an  anderen  Stellen  einigermassen  erweitert 

ist,  aber  ohne  Ather)men,  ohne  Kalkplatten.  Die  innere  Flache 

ist  runzelig,  weissgelblich,  trübe.  Auch  die  Adventitia  kann 

man  in  solchen  Eallen  verdickt,  fest,  wie  geschrumpft  antreflen. 

Diese,  als  selbstandige  Krankheit  nicht  so  oft  vorkommende 

Veranderung  der  Schlagadem  verdient  am  meisten  den  Namen 

der  Sclerosis.  Man  muss  dieselbe  aber  nicht  zu  streng  von 

den  übrigen  endarteriitischen  Prozessen  trennen.  Sclerosis  exis- 
tirt  auch  zwischen  den  atheromatösen  und  verkalkten  Stel- 

len in  den  gewöhnlichen  Eallen,  und  auch  die  halbknorpeligen 
Buckel    nennt    man    mit    Kecht    sclerotische.     Die    mehr    all- 

VEKSL.    KN    MKi>KD.    AFD.    NATLÜRK.    2de    REEKS      DEEJ>    VUI.  8 
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gemeine  Sclerose  ist  nur  die  aüsserste  Entwickelung  einer 
Phase  des  bei  Endarteriitis  stels  bestehenden  Prozesses,  ohne 

die  daneben  gewöhnlich  sich  ausbildenden  weiteren  Metamor- 

phosen. 
Einen  exquisiten  Eall  dieser  Sclerose,  ohne  Atherom,  ohne 

Verkalkung,  habe  ich  bei  einein  45  jahrigen  Manne  beobachtet. 
Er  ist  untersucht  und  beschrieben  von  Dr.  rombach,  damals 

med  candid.  (in  :  Nederlandsen  Archief  voor  genees-  en  natuur- 

kunde, door  f.  c.  donders  en  w.  koster,  2de  Jaargang,  1865). 
Die  Krankengeschichte  ward  im  vorigen  Jahrgange  des  citirten 

Archivs  mitgetheilt  von  Dr.  brondgeest.  Sie  war  in  vielen 

Hinsichten  merkwiirdig,  namentlich  weil  die  bei  der  Leichen- 

öffnung  constatirte  durch  Sclerose  und  Schrumpfung  des  Ur- 

sprunges  fast  vollstandige  Schliessung  der  linken  Arteria  sub- 
clavia,  die  Symptome  eines  Aneurysma,  auch  sphygmographisch, 

bervorgerufen  hatte. 
Tndem  ich  fiir  die  Details  der  Schlagaderveranderungen  auf 

die  citirte  Abhandlung  verweise,  hebe  ich  hier  nur  hervor,  dass 
rombach  in  der  colossal  verdickten  Intiina  Aortae  verastelte  mit 

Eettkörnchen  gefiülte  Zeilen,  und  überall  verbreitete  Kernag- 

gregate  beschrieben  hat.  Die  Untersuchungen  von  langhans, 
und  die  Emigration  von  cohnheim  waren  noch  nicht  bekannt, 

and  im  Allgemeinen  stand  rombach  ganz  auf  dem  viRCHOW1schen 
Standpunkte.  Dennoch  beschreibt  rombach  die  verastelten  Zei- 

len und  die  Aggregate  von  kleinen  runden  Zeilen  oder  Kerne, 
immer  als  neben  einander  vorkommend,  und  leitet  er  die  letztere 

nicht  von  den  ersteren  ab. 

Am  nachsten  mit  einer  solchen,  wirklich  zur  Krankheit  füh- 

renden  Sclerose  verwandt,  ist  die  bei  alten  Personen  bisweilen 

vorkommende  allgemeine  Verdickung  der  Intima,  aber  ohne 

weitere  Yeranderungen,  welche  erst  Beeintrachtigung  der  Cir- 

culation  oder  sonstige  //  Krankheitssymptome"  veranlassen.  Man 
tindet  dann  eine  knorpelig-harte,  wenig  elastische,  unebene 

an  einigen  Stellen  bis  ~  millim.  dicke  Intima. 
Eig.  ü  verdeutlicht  was  ich  in  einer  derart  verdickten  In- 

tima eines  80-jahrigen  Mannes  fand.  In  der  Aorta  abdom. 
waren  nur  Spuren  von  Kalkplatten,  die  Aorta  adscendens  war 

ein  wenig  erweitert.    Eür  die  Abbildung  wahlte  ich  eine  Stelle, 



(  115  ) 

wo  die  stern förmigen  Zeilen  zwar  getrübt,  wenig  durchsichtig, 

aber  nicht  mit  glanzenden  Körnchen  gefüllt  waren,  wie  an  den 

meisten  Orten  der  Fall  war.  Auf  dieser  stark  verdichten  In- 
tima  konnte  ich  an  allen  untersuchten  Stellen  mit  nitras  argenti 

Endothel  nachweisen.  (Die  Aorta  war  4  Stunden  nach  dem 

Tode  aus  der  Leiche  genommen.) 

In  solchen  Tallen  kommen  viele  Lagen  der  vera  stelten  Zei- 
len vor.  Tch  habe  niemals  mehr  als  zwei  Kerne  in  diesen 

Zeilen  gefunden,  und  auch  das  nur  selten.  Aggregate  von 
Rundzellen  oder  Kerne  von  der  Form  der  verastelten  Zeilen 

sucht  man  auch  vergeblich.  An  etwas  dickeren  Stellen  kann 

es  schwierig  sein  zu  entscheiden,  of  nicht  mehrere  kleine,  runde 

Zeilen  in  einer  sternformigen  Zelle  liegen.  Allein  genaue 

Untersuchung  der  besten  Praparate  zeigte  mir  immer  Mangel 

eines  genetischen  Zusammenhanges  zwischen  sternformigen  Zei- 
len und  Gruppen  von  kleinen  runden  Zeilen. 

An  einigen  Stellen  dieser  sclerotischen  Intimae  findet  man 

auch  noch  dicht  unter  dem  Endothel  deutliche  Netze  von  elas- 

tischen  Fasern,  in  deren  Maschenraumen  alsdann  Aggregate  von 

runden  Zeilen  gefunden  werden.  Für  gewöhnlich  aber  ist  die 
Zwischensubstanz  der  verdickten  Intima  eine  hyaline  etwas 

streifige,  undeutlich  faserige  Substanz,  worin  Fettkügelchen 

oder  feine  Körnchen  zerstreut  liegen.  Die  elastische  Lagen 

kann  man,  bei  fortgeschrittener  Verdickung  nicht  deutlich  un- 

terscheiden  und  auch  die  Grenzen  gegen  die  Media  sind  ver- 
wischt.  Dennoch  fand  ich  Stellen,  wo  man  sich  von  der  Rich- 

tigkeit  der  Beschrei bungen  von  donders- jansen  und  wedl  *) 
überzeugen  kann.  Diese  Untersucher  fanden  die  elastische  La- 

gen noch  unterhalb  der  krankhaft  verdickten  oberflachlichen. 

Ich  fand  aber  auch,  wie  gesagt,  an  einigen  Stellen  elastisches 
Gewebe,  mit  Eundzellen  oder  Kernen  in  den  Maschenraumen 

ganz  an  der  Oberflache.  Das  gewöhnliche  Bild  ist  dennoch  ein 

ummerkbar  in  ein  ander  Uebergehen  der  Lagen  mit  Zeilen, 
Kernen  und  Eettkörnchen,  und  der  noch  elastisches  Gewebe 

enthaltenden ;    kein    so    scharfer  Gegensatz    zwischen  oberffach- 

*)  Beitrage    zur    Pathologie   der    Blutgefasse,    in:    Sitzungsber.    der  Mathem 
naturw.  dlasse  der    Wiener  Alcademie  der  Wissensch    Bd  48.  Abth.  1.  S    384. 
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lichen  amorphen  und  elastisch  en  Lagen,  wie  donders  und  wedl 

angeben. 

d.    DAS    EINDRINGEN    VON    FARRLOSEN    RLUTKÖRPERCHEN    IN    DIE 

INTIMA.    ATHEROM-RILDUNG. 

Die  bei  der  Arterio-Sclerose  beschriebenen  Veranderungen 

können  gewisz  zu  einem  grossen  Theil,  nur  als  eine  vermehrte 

Gewebsbildung,  eine  »  Hypertrophie"  der  Intima  aufgefasst  wer- 
den. Eine  solche  Hypertrophie  gehort,  innerhalb  gewisser  Gren- 
zen, zu  den  normalen  Vorgangen  im  Körper  von  alteren  Leuten. 

Sie  findet  ihr  Analogon  in  vielen  Bindegewebs-hypertrophiën 

(mit  ïnöglicher  spaterer  Atrophie  des  Organs)  im  höheren  Alter 

(Niere,  Leber,  n.  s.  w.). 

Tn  zwei  Richtungen  ist  abnormale  //  krankhafte1'  Abweichung 
möglich.  Erstens  können  schon  früh,  und  bevor  noch  bemer- 
kenswerthe  Verdickung  stattgefunden  hat,  regressive  Veran- 

derungen eintreten,  oder  aber  der  Grad  der  Hjpertrophie  wird 

eine  übermassige,  und  auch  dabei  fügen  sich  regressive  Veran- 

derungen der  Eormbestandtheile. 
Tn  beiden  Pallen  tritt  noch  ein  neues  Moment  hinzu,  das 

sich  im  Vorkommen  von  lymphoiden  Zeilen  in  der  verdickten 

oder  anders  metamorphosirten  Tntima  kund  giebt. 

Tch  brauche,  nach  dem  Vorhergehenden,  kaum  zn  sagen,  dass 

ich  die  ungewöhnlichen  runden  Zeilen,  die  bei  Endarteriitis  in  der 
Intima  fast  niemals  feblen,  als  aus  dem  Blute  in  die  Gefass- 

wand  gedrungen  betrachte.  Was  traure  beylaüfig  als  Hypothese 
aüsserte,  kommt,  nach  meiner  Meinung,  wirklich  vor.  Tch  lasse 

aber  die  übrigen  Betrachtungen  traure's  über  diese  Tmmigra- 
tion  und  die  weiteren  Schicksale  der  eingedrungenen  Blutzellen 

dahingestellt.  Ich  kann  selbst  nicht  zugeben,  dass  die  Immi- 

gration  das  Erste,  das  Eundamentale  ist  bei  Endarteriitis,  denn 

die  Blutzellen  dringen  nicht  in  die  Gefasswand,  wcnn  diese 

nicht  vorher  schon    Veranderungen  erlitten  hat. 

Meine  Meinung  stützt  sich,  wie  schon  gesagt,  auf  die  histo- 

logische  Untersuchung  der  verdickten  Intima,  welche  mir  keinen 

Zusammenhang  von  verastelten  und  runden  Zeilen  oder  Kern- 

gruppen   zeigte.    Allein  auch   'm   der  nicht  oder  wenig  verdickten 
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primar-regressiv  verimderten  Intima  fehlen  runde  Zeilen  oder  ge- 
schrumpfte  Keme  nicht  ganz.  So  bald  also  ein  abnormaler  Zu- 

stand der  Innenhaut  der  Arterie  zu  Stande  gekomiuen  ist,  treffen 

wir  in  gröszerer  oder  geringerer  Quantitat,  kleine  runde  Zei- 
len an. 

Sehr  imponirende  Bilder  und  den  ersten  Eindruck  des  Ein- 

dringens  der  farblosen  Blutkörperchen  in  die  Gefasswand  bekam 

ich,  bei  der  Untersuchung  der  Aorta  einer  an  Leukaemie  ver- 
storbenen  Persou,  über  welchen  Eall  in  der  früher  citirten  Dis- 
sertation  von  Götte  schon  berichtet  ist. 

Figur  3  giebt  eine  Vorstellung  von  dem,  was  in  diesen  Pra- 
paraten  zn  sehen  war.  An  zwei  Stellen  der  Aorta  adscendens 
fanden  wir  Geschwüre  der  verdickten  Intima,  an  den  B/andern 

mit  Excrescenzen.  Diese  waren  weich,  und  bestanden  fast  ganz 

aus  Eiterzellen,  wie  ein  fibrinöses  Exsudat.  Durchschnitte  gaben 

hier  ganz  das  Bild  der  von  rokitansky  und  jonders  abgebildete 

//  Auflagerung"1.  In  den  nicht  erweichten  aber  sehr  verdickten 
Theilen  der  Intima,  fand  ich  sternförmige  mit  Eettkügelchen 

gelullte  Zeilen  in  groszer  Menge  und  zwischen  diesen  sehr  viele 

lymphoide  Zeilen  *). 
Es  scheint  mir,  dass  in  diesem  Eindringen  von  Blutbestand- 

theilen  in  die  Intima  die  Hauptveranlassung  zu  der  Bildung 

der  atheromatösen  Stellen  liegt.  Ich  werde  bald  noch  eimge 

Wahrscheinlichkeits-Gründe  für  diese  Meinung  anführen,  bin 
aber  nicht  im  Stande  sie  unwiderleglich  zu  beweisen,  da  factisch 

allerlei  Veranderungen  vorkommen  können,  auch  wenn  iarblose 

BlutzeLlen  in  die  Intima  eingedrungen  sind.  Ich  habe  schon 

dargelegt,  wie  einfache  regressive  Veranderungen,  mit  wenigen 
runden    Zeilen    und    Kernen  vorkommen,  und  der  Prozess  sich 

*)  Dieser  Befund  bei  Leukaemie  veranlasste  zu  weitere  Untersuchungen  über 
Zusammenbarm  zwisebeu  Eudarteriitis  und  Leukaemie.  In  einem  zweiteu  Falie, 

den  icb  jÜDgst  dureb  die  Freundlicbkeit  vou  ür  riejsderhoff  in  Rotterdam  un- 

tersucben  konDte,  fand  ich  aber  nur  unbedeutende  weisse  Flecke  (taches  rudimeu- 

taires  de  bizot)  in  der  [ntima  aortae,  und  in  diesen  nur  körnig-fettige  Degeite- 
ration,  bauptsacblicb  der  Zwischensubstanz,  uur  wenig  bellen  mit  Auslaüfern,  und 

an  ein  paar  Stellen  Aggregate  von  gesobrumpften  Kernen.  Hier  bestand  also  keine 

eigentliche  Endarteriitis.  Es  bleibt  aber  wünscbeoswertb  in  weiteren  Fallen  zu 

uutersucben  ob  bei  Leukaemie  sebr  viele  lymphoide  Zeilen  in  der  Intima  vorkom- 
ineu,  uoenti  eininal,  vielleicht  unabhangig  vou  der  Leukaemie.,  Endarteriitis  besteld. 
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hierauf  beschrankt,  höchstens  sich  noch  mit  Kalkablagerung 

combinirt.  In  anderen  Eallen  geht,  der  eingedrungenen  Blut- 

zellen  ungeachtet,  die  ungleichmassige  Gewebswucherung,  die 

Hypertrophie,  weiter;  die  runden  Zeilen  werden  zu  geschrumpf- 

ten  Körpern  (oder  sind  auch  zum  Theil  Matrices  der  Neubil- 
dung?).  Es  bildet  sich  so  die  Sclerose  aus.  Drittens  aber  kann 
man  sich  denken  dass  in  verdickten  Stellen  der  Intima,  wenn 

viele  Blutbestandtheile  eingedrungen  sind,  Erweichung,  Athe- 
rosis,  am  leichtesten  sich  entwickelt.  Weiter  kommt  gewisz 

auch  viellicht  wenn  dass  Endothel  ganz  zerstört  ist?)  ein  Zu- 
stand vor,  wobei  mehr  von  einer  Auflagerung  als  von  einem 

Eindringen  der  Blutbestandtheile  die  Eede  sein  musz,  wo  die 

oberftachlichsten  Schichten  der  verdickten  Tntima  ganz  von  aus 

dein  Blute  abgelagerten  Bestandtheilen  gebildet  werden,  und  gar 

keine  elastische  Gebilde  mehr  enthalten.  Von  solchen  neuge- 
bildeten  Schichten  der  Tntima  haben  donders  und  jansen  schon 

gezeigt,  dass  ihnen  die  wesentlichen  Eigenschaften  des  Bindege- 
webes  abgehen. 

So  wird  es  begreifiich  dass  rokitansky  von  einer  Hypertrophie 

der  Intima  reden  konnte,  wenn,  wie  es  sich  ereignet,  elasti- 
sche Netze  und  Kerne  sich  ganz  an  der  Oberflache  befinden, 

wahrend  an  der  anderen  Seite  von  ihm,  und  anderen  tuchtigen 

Beobachtern  (donders,  wedl)  abgelagerte  Schichten  au  f  jenen 

elastischen  Lagen  beschrieben  werden.  Was  wir  Endarteriitis 

nennen  umfasst  ein  Complex  von  weit  aus  einander  liegenden 

Verander  un  gen. 

Mit  virchow  halte  ich  dafür,  dass  die  primitiven,  fundamen- 
talen \  eranderungen  m,  nicht  au  f,  der  Intima  statt  finden.  Dass 

man  auf  sehr  verdickten  Stellen  noch  Endothel  findet,  scheint 

mir  schon  ein  schlagender  Beweis.  Weiter  muss,  meines  Erach- 
tens,  die  Sclerose  im  engeren  Sinne,  noch  immer  im  Lichte 

der  vmcHOw'schen  Irritation  und  Proliferation  betrachtet  werden. 

Einen  wirklichen  Unterschied  zwischen  Verdickung,  cicatriciel- 

ler  Schrumpfung  und  !Formanderung  einer  Arterie  (mit  Binde- 
gewebshypertrophie  und  Verdichtung  auch  in  der  Media  und 

Adventitia)  und  dem  was  wir  //  chronische  Entzündung11  nennen, 
sehe  ich  nicht.  Man  denke  an  Cirrhosis  hepatis,  chronischer  in- 
terstitieller  Nephritis  u.   s.  w. 
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Allein  die  runden  Zeilen  und  Kernaggregate  von  einer  Pro- 
liferation  in  der  Intima  herzuleiten,  halte  ich  für  ungerecht- 
fertigt.  Viele  von  anderen  Forschern  beilaüfig  gemachte  Bemer- 
kungen  und  Beobachtungen  sind  mit  meiner  Meinung  in  Einklang 
zu  bringen.  Ich  citirte  schon  die  Stelle  aus  rindfleisch  (S.  182) 
in  der  dieser  Autor  sich  geneigt  zeigt,  die  runden  Zeilen  als 
eingewanderte  Blutkörperchen  zu  betrachten. 

Bemerkenswerth  ist  auch  eine  Beschreibung  bei  langhans 

'1.  c  S.  216):  //Mehr  dem  Bilde  einer  Endarteriitis  entspre- 
chen  die  Falie,  wo  sich  die  fettige  Entartung  direct  an  den 

Wucherungsprozess  anschliesst,  d.  h.  eine  mit  zahlreichen  ju- 
gendlichen  zelligen  Elementen  erfüllte  Intima  befallt.  Grade  die 

oberflachlichen  fettigen  Entartungen  dürfte  man  fast  alle  hierher 

zahlen,  besonders  die  in  den  circumscripten  Wucherungsheer- 

den,  den  sogenannten  halbknorpeligen  und  gallertigen  Auflage- 
rungen  auftretenden,  denn  gerade  die  oberflachlichsten  Schichten 

enthallen  in  der  Regel  die   meisten  jungen  Zeilen.'" 
Die  letzte  Zeile  dieses  Citats  spatiire  ich.  Wenn  man  weisz 

dass  langhans  mit  diesen  jungen  Zeilen  die  runde  lymphoide 
meint,  leuchtet  ein  warum. 

Ebenso  hat  virchow  selbst  Beobachtungen  initgetheilt,  die 

vielleicht  besser  zu  der  Lehre  der  Iminigration,  als  zu  jener  der 

Proiiferation  passen.  Ein  Beispiel  muss  ich  mittheilen,  wenn 

auch  das  Citat  etwas  lang  ist.  Man  findet  es  in  :  Gesammelten 

Abhandlungen  8.  4U3.  //lm  verflossenen  Frühjahr  wollte  ich 

in  meinem  Curs  unter  dem  Mikroskop  den  Inhalt  eines  » er- 

weichten"  atheromatösen  Heerdes  zeigen,  der  unter  der  inneren 
Haut  der  Aorta  lag  und  diese  in  die  Höhe  hob;  ich  hatte  an- 

gekündigt,  dass  er  aus  Elain  und  Cholesterinmassen  bestehen 

würde,  und  siehe  da,  ich  fand  die  schönste  junge  Zellenbildung, 

freie  glatte  Kerne,  kleine,  theils  ein-,  theils  mehrkernige  Zeilen 
mit  homogenem  Zelleninhalt.  War  das  nun  Eiter  oder  war  er 

es  nicht?  Jedenfalls  war  ein  Abscess  da,  denn,  so  lange  man 

Gewebslücken,  die  mit  sich  entwickelnden  jungen  Zeilen  und 

flüssiger  Intercellularsubstanz  gefüllt  sind,  Abscesse  nennt,  so 
muss  auch  der  in  Rede  stehende  Heerd  als  ein  soldier  bezeich- 

net  werden.  Die  Aorta  zeigte  in  diesem  Falie  ausserdem  die 

sogenannten  halbknorpeligen  Verdickungsschichten,  verkalkte  und 
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fettig  metamorphosirte  Platten,  woraus  also  folgt,  dass  selbst 

neben  dem  s.  g.  atheroinatösen  Prozess,  aach  einmal  ein  Zellen- 

bildungsprozess  ==  Eiterung,  vorkommen  kan"'.  Es  ist  klar  dass 
ich  nach  dem  //woraus  also  folgt11  etwas  Anderes  folgen  lansen 
würde  was,  meiner  Meinuug  nach,  das  Vorkommen  solcher 

Anhaüfungen  von  runden  Zeilen  und  Kernen  (meinetwegen : 

Eiter)   befriedigender  erklart,  als  virchow's  Auffassung, 
Wenn  mann  aber,  wie  ich  gethan  habe,  die  Sclerosis  zum 

Theil  als  eine  chronische  Entzündung  auffasst,  darf  man  na- 

türlich  nicht  behaupten,  dass  absolut  keine  Bildung  von  jun- 

gen  runden  Zeilen  in  der  Intima  statt  findet.  Bei  chronischer 

Entzündung  an  anderen  Orten  kommt  (iewebsneubildung  vor 

(Bindegewebe,  Gefasse).  Wohl  Niemand  wird  das  Alles  nur 

von  den  eingedrungenen  farblosen  Blutkörperchen  ableiten.  Ich 

verbreite  mich  nicht  weiter  über  diesen  Gegenstand,  aber  ver- 

weise  auf  die  klare  Darstellung  von  cohnheim  *).  Ich  leugne 
also  die  Möglichkeit  der  Bildung  eben  von  neuen  runden 

Zeilen  in  der  Intima  nicht.  Ich  habe  zweifellose  Kerntheilung 

(Biscuitform  des  Kernes)  in  runden  Zeilen  der  Intima  gesehen 

und  möchte  wohl,  theilweise  in  Uebereinstimmung  mit  langhans, 

ein  Auswachsen  von  runden  Zeilen  zu  spindelförmigen  anneh- 

men.  Weiter  muss  selbstverstandlich  bei  der  Vermehrung  der 

sternförmigen  Zeilen  Neubildung  statt  finden.  Wahrscheinlich 

haben  darauf  die  zweikernigen  Eormen  Beziehung.  Ich  habe 

aber  nichts  Sicheres  über  diesen  Hergang  eruiren  können.  Nur 

dieses  fand  ich  überall  bestatigt,  das  die  runden  Zeilen  nicht 

zur  normalen  Intima  gehören,  und  nicht  von  den  sternförmigen 

Zeilen  ihren  Ursprung  nehmen.  Es  bleibt  also  nur  übrig,  sie 
als  aus  dem  Blute  eingewandert  zu  betrachten. 

lm  Obigen  sind  zugleich  die  Gründe  enthalten  für  die 

früher  ausgesprochene  Meinung,  dass  das  Eindringen  von  Blut- 

bestandtheilen  in  die  krankhaft  veranderte  Intima,  die  Haupt- 
Veranlassung  ist  zur  Atherombildung.  Ich  denke  dabei  nicht 
ausschieszlich  an  diese  Blutbestandtheile.  Wenn  die  Ernah- 

rungsbedingungen     in    einer     krankhaft     verdickten     Innenhaut 

*)    Vette    Untersttckungen   über    die    Entzündung    (Schlussbetrachtiingen).     Ber- 
lin  1578. 
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mangelhaft  werden,  wird  Nekrobiose  eintreten,  ob  viele  farb- 
lose  Blutkörperchen  eingedrungen  sind  oder  nicht.  Sie  fehien 

aber,  wie  ich  finde,  niemals  ganz.  Und  dass  eine  Ueberfül- 
ling  eines  bestimmten  Bezirks,  mit  farblosen  Blutkörperchen, 

Veranlassung  zu  einer  nach  der  Localitat,  in  ihren  Producten 

verschiedenen  Nekrobiose  sein  könne,  dafür  würde  es  aus 

analogen  Norgangen  in  anderen  Organen,  an  Beispielen  nicht 

mangeln. 

Utrecht,  20  December  1873. 



ERKLARUNG    DER    ABBILDUNGEN. 

Fig.  1.  Von  einer  trüben,  kaum  verdickten  Stelle  der  Arteria 

basilaris  eines  70-jahrigen  Mannes.  Die  Arterie  war 

übrigens  dünn,  durchsichtig.  Körnig  degenerirte  Endo- 

thelzellen,  sternförmige  körnige  Zeilen,  und  Eundzellen 

und  Kerne  neben  einar  der.     Vergr.  400 

oJ 

Eig.  2.  Von  einer  stark  verdickten,  sclerotischen  Stelle  der  Aorta 

eines  79-jahrigen  Mannes.  Kernaggregate,  sogen.  Kern- 

wucherung,  zwischen  wenig  veranderten  sternformigen 

Zeilen.    Vergr.  400. 

Fig.  3.  Von  der  verdickten  Innenhaut  der  Aorta  eines  an  Leukae- 

mie  gestorbenen  53-jahrigen  Mannes.  Runde  lymphoïde 

Zeilen  zwischen  den  körnig  veranderten  sternformigen. 

Vergr.  400. 
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MEDEDEELING 

OMTRENT   DEN 

STAND  DEE  UITGAVE  VAN  DEN 

ATLAS   ICHTHYOLOGIQUE   DES  INDES   ORIENTALES 

NÉERLANDAISES. 

Het  zij  mij  vergund  der  Afdeeling  mede  te  deelen,  dat  bin- 

nen kort  weder  eene  Aflevering  van  den  //  Atlas  ichthyologique11 
het  licht  zal  kunnen  zien. 

De  vertraging,  welke  de  uitgave  van  dit  werk  ondervindt,  is 

toe  te  schrijven  aan  het  herhaaldelijk  niet  gestand  doen  aan  de 

gesloten  overeenkomst  tot  het  leveren  der  chromolithografische 

platen  door  den  steen  drukker,  doch  ik  heb  grond  te  verwachten 

dat  de  eerstvolgende  afleveringen  zonder  te  groote  tusschenpoo- 
zen  zullen  kunnen  verschijnen. 

Met  de  weldra  uit  te  geven  aflevering,  de  27ste  van  het 
geheele  werk,  zal  de  tekst  van  het  Zesde  deel  kompleet  zijn, 

terwijl  dan  tevens  reeds  46  platen,  behoorende  tot  het  Zevende 

deel,  zullen  zijn  verschenen. 

De  zes  eerste  deelen  omvatten  de  Labri,  Siluri,  Cyprini,  Mu- 

raeni,  Antennarii,  Ostraciones,  Gymnodontes,  Balistides,  Pleuronec- 

tides,  Scombresoces,  Clupesoces,  Olupei  en  Sauridi  van  den  In- 
dischen  Archipel.  Uit  deze  verschillende  afdeelingen  zijn  837 

soorten  beschreven,  t.   w.   Labri   173  soorten,  Siluri  98,  Cyprini 
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(hiel.  Cobitidoidei  en  Cyprinodontoidei)  133,  Muraeni  (incl. 

Leptocephaloidei)  130,  Antennarii  24,  Ostraciones  12,  Gymno- 
dontes  37,  Balistides  44,  Pleuronectides  54,  Scombresoces  42, 

Clupei  77,  Ciupesoces  4  en  Sauridi  9  soorten.  Op  weinig  uit- 
zonderingen na  zijn  alle  die  soorten  naar  de  natuur  afgebeeld 

en  van  menige  soort  zijn  zelfs  twee  of  drie  afbeeldingen  gege- 

ven, waar  varieteits-  of  leeftijdsverschillen  zulks  wenschelijk  maak- 

ten Ten  einde  het  werk  bruikbaar  te  maken  voor  de  raadple- 

ging van  alle  bekende  insulindische  vischsoorten,  zijn  ook  de 

beschrijvingen  ingelascht,  en  soms  ook  de  afbeeldingen  overge- 
nomen, van  soorten  die  ik  niet  zelf  heb  kunnen  onderzoeken. 

Van  de  837  bovenbedoelde  soorten  werd  verreweg  het  groot- 

ste gedeelte  door  mij  ontdekt  en  het  eerst  beschreven  en  afge- 

beeld, en  van  de  reeds  vóór  mijne  onderzoekingen  bekend  ge- 
worden soorten  bestonden  voor  een  groot  deel  nog  geene  of 

slechts  uiterst  gebrekkige  afbeeldingen. 

Het  geheele  aantal  der  voor  het  eerst  door  mij  beschreven 

soorten,  in  de  Zes  eerste  deelen  van  den  Atlas,  bedraagt  506, 

t.  w.  99  Labri,  74  Siluri,  100  Cyprini,  92  Muraeni,  12 

Antennarii,  2  Ostraciones,  9  Gymnodontes,  13  Balistides,  41 

Pleuronectides,  20  Scombresoces  en  44  Clupei,  Ciupesoces  en 
Sauridi. 

Dit  aantal  van  506  is  slechts  de  kleinste  helft  der  totdus- 

ver  door  mij  ontdekte  vischsoorten.  Ik  heb  het  voorrecht  ge- 
had de  wetenschap  met  meer  dan  1300  nieuwe  vischsoorten  te 

kunnen  verrijken.  Ruim  200  dier  soorten  leven  echter  buiten 

den  Indischen  Archipel,  in  Japan,  China,  Siam,  Bengalen,  Cey- 
lon,  Madagascar,  Guinea,  Suriname,  enz.,  zoodat  ruim  1100 

soorten  voor  Insulinde  overblijven,  waarvan  ruim  500  in  de 

eerste  zes  deelen  van  den  Atlas  plaats  vonden. 

Er  blijven  alzoo  nog  ruim  600  door  mij  ontdekte  indisch- 
archipelagische  soorten  voor  de  volgende  deelen  van  den  Atlas 

over,  waaruit  ontwaard  zal  worden,  dat  dit  werk  niet,  zooals 

bij  den  aanvang  der  uitgave  begroot  werd,  in  30  afleveringen 

voltooid  kan  zijn.  De  reeds  gepubliceerde  platen  van  het  Ze- 
vende deel,  met  inbegrip  van  die  der  binnen  kort  uit  te  geven 

27e  Aflevering,  bevatten  de  afbeeldingen  van  nagenoeg  160 
soorten,  waaronder  ruim  een  zeventigtal  voor  het  eerst  door  mij 
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beschrevene.  Zij  behooren  alle  tot  de  afdeeling  der  Percae, 

welker  beschrijvingen  bestemd  zijn  den  tekst  uit  te  maken  van 

de  volgende  drie  afleveringen,  waarmede  het  Zevende  deel  zal 

voltooid  zijn 

De  uitgaven  van  de  30  afleveringen,  omvattende  de  zeven 
eerste  deelen  van  den  Atlas,  is  finantiëel  verzekerd  Mochten 

mij  het  leven  en  de  krachten  gegund  worden,  daarna  nog 

aan  de  voltooiing  van  de  uitgave  te  arbeiden,  dan  zal  die  vol- 

tooiing toch  nog  afhankelijk  zijn  van  de  beschikbare  midde- 

len. Ik  vertrouw  echter  dat  de  ondersteuning  der  regeering, 

zoo  onbekrompen  toegestaan  ter  dekking  van  het  belangrijke 

finantiëel  tekort  op  de  totdusver  verschenen  afleveringen,  ook 

dan  nog  verder  zal  worden  verleend. 

Voorzoover  het  werk  het  licht  ziet,  met  inbegrip  der 

27e  aflevering,  zijn  daarin  afgebeeld  nagenoeg  1000  visch- 
soorten,  waaronder  ongeveer  570  door  mij  ontdekte.  Als 

plaatwerk  kan  het  alzoo  thans  reeds  gezegd  worden  het 

meest  omvangrijke  te  zijn  van  de  bestaande  werken  over 

ichthyologie.  Het  groote  werk  van  bloch  bevat  de  afbeel- 

dingen van  ongeveer  52  0  soorten,  en  in  de  groote  Histoire 
naturelle  des  Poissons  van  cuvier  valenciennes  komen  de  af- 

beeldingen voor  van  ongeveer  650  soorten.  Het  aantal  in  den 

Atlas  ichthyologique  afgebeelde  soorten  bedraagt  alzoo  thans 

reeds  ongeveer  470  meer  dan  dat  van  het  werk  van  bloch  en 

ongeveer  350  meer  dan  dat  van  de  groote  Histoire  naturelle 

des  Poissons.  Met  de  2Se  aflevering,  waarvan  de  afbeeldin- 
gen reeds  op  steen  zijn  gebracht,  en  die  waarschijnlijk  nog  in 

den  loop  dezes  jaars  het  licht  zal  zien,  zal  het  aantal  in  den 

Atlas  afgebeelde  soorten  tot  ruim  1050  zijn  geklommen  en 

het  cijfer  der  afbeeldingen  van  door  mij  ontdekte  species  tot 
ruim  600. 

Hetzij  mij  nog  vergund  de  aandacht  der  Afdeeling  er  op 

te  vestigen,  dat  de  Atlas  ichthyologique  zoodanig  is  ingericht, 

dat  de  visschen  er  familiesgewijze  in  worden  behandeld,  zoodat 

elk  deel  een  in  zich  zelf  gesloten  geheel  vormt  en  slechts  eene 

enkele  of  een  kleine  groep  familiën  omvat,  en  als  het  ware 

als  eene  monografie  of  als  eene  verzameling  van  monografieën 
beschouwd     kan    worden.     Wat  alzoo  de  bewerkte  familiën  be- 
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treft,  kan  het  werk  als  voltooid  beschouwd  worden.  Ik  heb 

aan  deze  inrichting  de  voorkeur  moeten  geven,  met  het  oog  op 

de  mogelijkeid,  zoo  niet  waarschijnlijkheid,  dat  een  werk  van 

zoo  grooten  omvang,  na  mijn  lang  verblijf  in  Indië  en  op 

mijn  gevorderden  leeftijd,  allicht  niet  geheel  ten  einde  zou 

kunnen  worden  gebracht.  Ik  heb  daardoor  althans  reeds  be- 

reikt dat  ik  voltooide  deelen  van  een  groot  geheel  heb  kun- 
nen leveren. 

P.  BLEEKEK 
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OVER  DE  DRUKKING, 

WAARONDER  HET  GAS  DOOR  GAS-BRANDERS 

GEVOERD   MOET   WORDEN, 

DOOR 

P.    L.     RIJK  E. 

Volgens  het  proces- verbaal  van  de  vergadering  der  afdeeling 
Natuurkunde  der  Koninklijke  Akademie  van  Wetenschappen  op 

28  Febr.  1874,  heeft  de  heer  stamkart  zich  de  vraag  gesteld, 

//Hoeveel  drukking  wordt  er  voor  het  minst  gevorderd,  opdat, 

//ook  zonder  meter,  door  ieder  gasbrander  ongeveer  140  a  150 

//liter  gas  per  uur  gevoerd  worden?11  en  is  het  antwoord  ge- 
weest :  //volgens  de  verklaring  van  den  heer  th.  van  doesburgh, 

//in  overeenstemming  met  proeven  in  deszelfs  fabriek  bijge- 

//woond,  en  volgens  eigen  waarnemingen,  was  daartoe  ongeveer 

//0, 7  Eng.  duim  of  17  a  18  mm.  als  minimum  drukking 

'/noodig." 
Ik  kan  niet  onderstellen,  dat  de  Heer  stamkart  de  drukking 

heeft  willen  bepalen,  die  vereischt  werd  om  140  a  150  liters 

gas  per  uur  te  drijven  door  branders,  ingericht,  om  er  minder 

dan  140  a  150  liters  per  uur  mede  te  verbruiken.  Zoodanig 

onderzoek  ware  toch  geheel  doelloos  geweest.  Ik  moet  dus 

aannemen,  dat  de  Heer  stamkart  geëxperimenteerd  heeft  met 

gewone    branders,    die  voor  het  genoemde    gasverbruik  bestemd 

VERSL.    EN    MEDED.    AFD.    NATüURK.    2<*e   REEKS.    DEEL     VIII.  LJ 
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waren,    en    het  is  tegen  het  beweren,  dat  deze   17  a   18  milli- 

meters drukking  behoeven,  dat  ik  meen  te  moeten  opkomen. 

Men  weet,  dat,  wanneer  een  gasméter,  volgens  de  bepalin- 

gen der  Engelsche  wet  beproefd  wordt,  de  uitlaat  in  gemeen- 

schap staat  met  eene  gasgeleiding,  op  welke  men  eenige  bran- 

ders aansteekt,  om  zich  te  vergewissen,  dat  de  meter  behoorlijk 
licht  geeft,  en  dat,  wordt  dit  licht  onvoldoende  bevonden,  het 

werktuig  moet  worden  afgewezen.  Nu  is  de  werkelijke  drukking 
in  den  gashouder  0,5  Eng.  duim,  dat  is  12,7  millimeters. 

Trekt  men  daarvan  af  de  drukking,  noodig  om  de  wrijving  in 
de  gasgeleiding,  alsmede  in  den  meter  te  overwinnen,  dan  vindt 

men,  dat  het  gas  voor  de  branders  moet  staan  met  eene  druk- 

king, die  ongeveer  de  helft  is  van  die;  welke,  volgens  den  Heer 
stamkart,  vereischt  wordt,  en  neemt  men  dit  met  den  Heer 

stamkart  aan,  dan  komt  men  tot  deze  gevolgtrekking:  —  bij 

elk  der  in  Engeland  beproefde  gasmeters,  die  bij  duizendtallen 

geteld  worden,  heeft  men  bij  de  beproeving  getracht  behoor- 

lijk licht  te  verkrijgen  —  dat  licht  is  nimmer  verkregen  ge- 
worden, want  zulks  was  onder  de  gegeven  omstandigheden  on. 

mogelijk  —  en  toch  heeft  men  er  nooit  iets  van  gemerkt;  de 
lichtsterkte  is  altijd  voldoende  bevonden' 

In  de  verordening,  die  de  Regeering  mij  verzocht  had  te 

ontwerpen,  wenschte  ik  natuurlijk  zooveel  mogelijk  ronde  ge- 

tallen in  metrieke  maat  op  te  nemen  en  daarom,  in  plaats  van 

12,7  millimeters,  10  millimeters  voor  de  werkelijke  drukking, 
waaronder  de  beproeving  zou  geschieden,  voor  te  stellen.  Vooraf 

echter  heb  ik  zeker  willen  zijn,  dat  die  drukking  van  10  mil- 

limeters in  de  praktijk  zou  voldoen,  en  daarom,  tijdens  mijn 

verblijf  in  Engeland,  aan  verschillende  deskundigen  gevraagd,  of 
men  het  met  die  drukking  bij  de  beproeving  zoo  nauw  moest 
nemen,  of  er  des  noods  niet  één  tiende  duim  af  zou  kunnen 

genomen  worden.  Van  allen  heb  ik  hetzelfde  antwoord  ont- 

vangen :  zij  zagen  daarin  geenerlei  bezwaar.  —  Zou  nu,  ware 
de  in  Engeland  aangenomen  drukking  te  zwak  bevonden,  het 

antwoord  niet  een  geheel  ander  geweest  zijn? 

Zoowel  vóór  als  gedurende  de  enquête  hier  te  lande,  heeft 

geen 'der  geraadpleegde  belanghebbenden  tegen  de  drukking  van 
10  millimeters  eenige  bedenking    geopperd.      Hoe  is  die  terug- 
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houding  te  verklaren,  zoo    eene    drukking  van    1/  a  18  milli- 
meters (in  den  gashouder)  nog  niet  voldoende  is  ? 

Doch  er  is  meer.  Heeft  de  heer  stamkart  inderdaad  eene 

zoo  aanzienlijke  drukking  noodig  gehad  om  140  a  150  liters 

gas  per  uur  door  zijne  branders  te  voeren,  dan  kan  men  met 

grond  beweren,  dat  hij  geëxperimenteerd  heeft  met  voor  den 

gebruiker  schadelijke  toestellen,  die  maar  een  gedeelte  van  het 

licht  gaven,  dat  met  beter  ingerichte  branders  te  verkrijgen  is« 
Ik  zal  zulks  bewijzen. 

Verscheidene  jaren  geleden  is  er  in  Frankrijk  eene  commissie 

benoemd  om  uitspraak  te  doen  omtrent  moeilijkheden,  gerezen 

tusschen  de  stad  Parijs  aan  den  eenen  en  de  Compagnie  Pa- 

risienne  pour  féclairage  el  Ie  chauffage  par  Ie  gas  aan  den  an- 

deren kant.  Xadat  deze  commissie  een  gedeelte  van  hare  taak 

had  volbracht,  zijn  twee  harerieden,  de  HEL  dumas  en  reg.nault 

uitgenoodigd,  het  onderzoek  verder  alleen  voort  Ie  zetten.  Deze 

hebben  aan  dit  verzoek  voldaan,  en  later  de  HH.  aüdoui>'  en 

bérard,  die  hen  bij  hunne  werkzaamheden  behulpzaam  waren 

geweest,  gemachtigd  de  verkregen  uitkomsten  in  den  jaargang  186  2 

der  Annales  de  Chimie    et  de  Phxjsique  openbaar  te  maken. 
Dat  een  arbeid,  waaraan  de  naam  van  regnault  verbonden 

was,  dadelijk  groot  gezag  moest  erlangen,  was  natuurlijk.  Wie 

zou  op  experimenteel  geoied  als  zijns  gelijke  durven  op 
treden  ?  Het  stuk  heeft  dan  ook  spoedig  zoodanige  clas- 

sieke  waarde  gekregen,  dat  het  als  hoogste  autoriteit  door 

ieder  deskundige  wordt  ingeroepen.  En  wat  leeren  nu  de  ge- 
nomen proeven  omtrent  de  quaestie  die  ons  bezig  houdt?  — 

Het  volgende : 

1°.  Er  bestaat  voor  eiken  brander  eene  drukking,  waarbij  het 
gas  op  de  meest  voordeelige  wijze  verbruikt  wordt. 

2°.  Vergelijkt  men  onderling  de  uitkomsten,  verkregen  met 
verschillende  branders,  die  onder  de  voor  hen  meest  voordeelige 

drukking  gewerkt  hebben,  dan  vindt  men,  dat  tot  het  ver- 

krijgen van  dezelfde  lichtintensiteit,  met  de  branders  waarbij 

het  gas  onder  eene  drukking  van  2  a  3  millimeters  stond,  de 

minste  hoeveelheid  gas  vereischt  werd. 

Het  zal  wellicht  niet  overbodig  zijn  hieromtrent  in  eeniêre 

nadere  bijzonderheden  te  treden. 

9* 
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Ik  zal  in  de  eerste  plaats  eenige  uitkomsten  meedeelen,  die 

met  zoogenaamde  v/emnm'sbranders  verkregen  zijn.  Ze  zijn 
in  de  onderstaande  tabel  vervat.  Men  vindt  in  de  eerste  ko- 

lom de  breedte  van  de  spleten  der  branders,  in  de  tweede 

de  drukking,  waaronder  men  het  gas  telkens  moest  brengen, 

om  een  gasdoorvoer  van  140  liters  per  uur  te  verkrijgen,  in 

de  laatste  kolom  de  bereikte  lichtsterkte,  waarbij  die  met 

de  spleet  0,7  millimeter  breed  verkregen,  als  éénheid  is  aan- 

genomen. 

Breedte  der  spleet. 
Drukking. Lichtsterkte. 

0,2  millimeters. 
30,3 millim. 

0,31 0,3          // 
12,6 

n 
0,57 

0,4         // 6,3 

ii 

0,72 0,5          // 4,3 

ii 

0,91 0,6          // 2,8 
ii 

0,97 0,7 
2,5 

ii 

1,00 
0,8         // 

2,0 ii 

0,98 0,9          // 1,1 ii 

0,96 1,0          // 1,0 

ii 

0,95 

Men  ziet,  dat,  worden  er  met  deze  soort  van  branders  140 

liters  gas  per  uur,  onder  eene  drukking  van  1  7  a  1 8  milli- 
meters verbruikt,  men  nog  niet  de  helft  bekomen  zal  van  het 

licht,  dat  met  eene  drukking  van  2  a  3  millimeters  te  ver- 

krijgen is. 
Aan  de  vlammen  van  was  kaar  sbï&n&evs  (becs  bougies),  die 

zooveel  mogelijk  moeten  overeenkomen  met  de  vlammen  van 

wezenlijke  waskaarsen,  kan  men  bezwaarlijk  eene  grootere 

lengte  dan  van  100  millimeters  geven.  Raadpleegt  men  nu 

de  volgende  tabel,  dan  vindt  men,  dat,  hoe  geringer  de  druk- 

king is,  waaronder  het  gas  door  den  brander  wordt  gevoerd, 

des  te  geringer  de  hoeveelheid  gas  is,  noodig  om  eene  hoeveel- 

heid licht  gelijk  aan  die  eener  Carcellamp,  die  42  grammen  olie 

per  uur  verbrandt,  te  verkrijgen. 
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HOOGTE    DER    VLAM    100    MILLIMETERS. 

Middellijn  van  de  opening 
van  den  brander. 

Berekende 
hoeveelheid    gas 

noodig  om  de  licht- 
sterkte eener  Carcel- 

lamp  te  verkrijgen. 

Drukking. 

1  millimeter. 

1,5 

2  // 

2,5  n 

264   liters. 

211 

161 

155 

11  millimeters. 

6  // 

2  ,, 

1  // 

Overeenkomstige  resultaten  zijn  verkregen  met  Argandsche 

branders,  waarbij  het  gas,  zooals  bekend  is,  vloeit  uit  eene  ring- 

vormige reeks  van  kleine  openingen.  De  volgende  tabel  be- 

vat de  uitkomsten  van  proeven  die  genomen  zijn  met  branders, 

voorzien  van  openingen,  waarvan  de  middellij  nen  respectievelijk 
0,6,  0,7,  0,9  en  1,1  millimeters  groot  waren. 

AANTAL    OPENINGEN    20. 

Middellijn  der 
openingen. 

Berekende 
hoeveelheid  gas 

noodig  om    de  licht- 
sterkte eener  Carcel- 

lamp  te  verkrijgen. 

Drukking. Aanmerkingen. 

0,6    millimeter 

0,7          // 

0,9          // 

1,1 

155  liters 

142       // 

130       // 

135       // 

5 

3 

1 

0 

de  vlam  //walmt11 

Uit  de  aangevoerde  proeven  blijkt,  dunkt  mij,  op  afdoende 

wijze,  dat,  zal  men  met  eene  per  uur  te  verbruiken  hoeveelheid 

gas  de  voordeeligste  uitwerking  verkrijgen,  de  openingen  der 

branders  altijd    zoodanige    wijdte  moeten    hebben,  dat  er  geene 
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grootere  drukking,  dan  van  2  a  8  millimeters  behoeft  aange- 
wend te  worden  om  het  gas  met  de  noodige  snelheid  te  doen 

uitvloeien  Nu  weet  ik  wel  dat  men  met  gas,  dat  rijker  is 

aan  zwaar  koolwaterstofgas,  de  voordeeUgste  werking  bij  eene 

eenigzins  hoogere  drukking  te  verwachten  heeft,  maar  niemand 

zal  beweren  dat  het  verschil '14  a,  15  millimeters  kan  be- 

dragen. Men  verlieze  ook  niet  uit  het  oog  dat,  wanneer  er  meer 

zwaar  koolwaterstofgas  aanwezig  is,  men  eene  mindere  hoeveel- 
heid gas  behoeft  om  dezelfde  lichtintensiteit  te  verkrijgen. 



O  VEE    DE 

MECHANISCHE  THEORIE  VAN  HET  GELUID. 

DOOR 

C   H.   C.    GRINWIS. 

Wanneer  eene  geluidgolf  zich  verbreidt  wordt  de  lucht  in 

een  toestand  gebracht,  waar  zij  als  draagster  van  arbeidsver- 

mogen onder  tweeërlei  vorm  optreedt.  Zij  bevat  eene  hoeveel- 
heid potentiële  energie  in  den  vorm  van  zamengeperste  of 

verdunde  lucht  en  eene  complementaire  hoeveelheid  actuele  ener- 
gie in  den  vorm  van  trillingen  der  lnchtmoleculen.  Deze  beide 

hoeveelheden  vormen  te  zamen  de  totale  energie  van  het  geluid. 

Voornamelijk  door  onderlinge  wrijving  der  lucht  moleculen, 

waarschijnlijk  ook  door  tegenstand  van  den  ether,  wordt  voort- 

durend een  deel  der  energie  van  liet  geluid  door  een  niet  om- 

keerbaar proces  in  warmte  of  wellicht  in  andere  energie  om- 

gezet. 
Die  omzetting  zal  zich  dan  vooral  doen  gevoelen,  waar  zich 

tegenstanden  van  anderen  oorsprong  voordoen,  die  de  geluid- 

golf  in  hare  verbreiding  belemmeren  en  hare  voortplanting  wij- 

zigen. Zij  doet  zich  voor  waar  lichamen  zich  op  den  weg,  vol- 
gens welke  zich  de  trillende  beweging  voortplant  bevinden  en 

het  geluid  gedeeltelijk  teruggeplaatst  wordt;  ook  waar  de  ge- 
luidgolf gedwongen  wordt  door  bepaalde  kanalen  te  gaan,  waar 

zij  bij  in-  en  uittreden  noodwendig  tegenstand  ondervindt.  Tal 
van  zamengestelde  verschijnselen  kunnen  zich  dan  voordoen,  die 

eene  mechanische  behandeling  der  geluidbeweging  uiterst  moeije- 
lijk  maken. 

Kan    zich    echter    de    geluidgolf   vrij  in  de  lucht  verbreiden 
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zoo  zal  het  verlies  aan  geluidenergie  een  veel  geringer  zijn  en 

zal  de  geluidgolf  waarschijnlijk  eerst  op  grooteren  afstand  van 

de  geluidbron  merkbaar  gewijzigd  zijn. 

Wij  hebben  dan,  althans  bij  benadering,  een  adiabatisch  pro- 
ces :  in  het  deel  van  de  golf,  waar  de  lucht  verdicht  wordt, 

ontwikkelt  zich  warmte,  doch  bij  verdunning  in  het  andere  deel 

verdwijnt  eene  equivalente  hoeveelheid,  zoodat  de  gemiddelde 

temperatuur  der  lucht  door  de  voortplanting  van  het  geluid  niet 

gewijzigd  wordt.  De  energie  van  het  geluid  verbreidt  zich  dan 

zonder  verlies  onder  de  beide  vormen,  die  beurtelings  in  elkan- 
der worden  omgezet. 

Als  eerste  benadering  tot  de  werkelijkheid  heeft  eene  aan- 

dachtige beschouwing  van  dit  hypothetisch  geval  niet  te  mis- 

kennen waarde  —  terwijl  eene  meer  grondige  behandeling  van 
de  mechanische  theorie  van  het  geluid,  waarbij  weerstand  en 

dissipatie  van  energie  in  rekening  worden  gebracht,  nog  niet 

is  kunnen  gegeven  worden,  blijft  die  benaderde  beschouwing  de 

eenige,  die  voor  de  toekomstige  meer  volledige  geluidleer  in 

menig  geval  den  grondslag  vormt.  Voornamelijk  geeft  zij  een 

veel  beter  inzicht  en  scherper  bepalingen  omtrent  de  intensi- 
teit van  het  geluid  in  verschillende  punten  der  ruimte  dan 

eenige  andere  wijze  van  behandeling  geven  kan. 

Uit  het  bovengezegde  blijkt  intusschen  dat  er  zich  een  groot 

aantal  verschijnselen  in  de  geluidleer  voordoen,  waarbij  men 

zonder  nader  in  te  gaan  op  het  eigenlijk  physische  van  het 

verschijnsel  niet  verder  komt. 

Het  eigenaardig  nut  van  eene  zuiver  dynamische  behandeling 

kan  nu  tevens  hierin  liggen  op  dit  verschil  in  geluidverbrei- 
ding te  wijzen  en  het  scherper  te  doen  uitkomen. 

Gaan  wij  dan  eerst  na  hoe  zich  de  energie  der  geluidbewe- 
ging in  hare  beide  hoofdvormen  verbreidt  in  de  vrije  lucht  en 

onderzoeken  wij  daarna  de  voortplanting  in  een  cilinder vormig 
kanaal. 

Vooraf  dienen  wij  uitdrukkingen  te  vinden,  waardoor  de 

actuele  en  potentiële  energie  eener  trillende  luchtmassa  wor- 
den aangegeven. 

Zoo    als    bekend    is,    is    de    beweging  van  het  geluid  in  de 
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lucht  eene  zoodanige,  die  een  e  snelheidspotentiaal  bezit.  Zij 

van  eene,  in  eene  kleine  ruime  aanwezige  geluidbron  y  die 

potentiaal,  N  de  normaal  op  het  oppervlak. 

ip  =  constante, 

zoo  zal  als  q  de  dichtheid  in  een  luchtvolume  dv,  qö  de 
normale  dichtheid,  /  de  verdichting  is,  zoodat 

Q  =  Qo(l  +  r) 

de  actuele  of  bewegingsenergie  T  in  het  volume  v  bepaald  wor- 
den door  de  1 

massa,  zoodat 
den  door  de  levende  kracht  der  in  dat  volume  aanwezige  lucht- 

-«••/<,+'>(3»)'*   «• 
Voor  de  bepaling  der  potentiële  energie  E,  die  van  zamen- 

drukking  of  van  verdunning  der  lucht  is  meerdere  rekening 

noodig. 

Zij  wordt  bepaald  door  den  arbeid  gevorderd  om  die  zamen- 

drukking  of  verdunning,  adiabatisch,  dat  is  zonder  af-  of  toe- 
voer van  warmte  te  doen  plaats  hebben.  Daar  het  hier  niet 

de  absolute  energie,  doch  alleen  die  der  verdichting  of  ver- 

dunning geldt,  moet  dus  voor  iedere  luchtmassa  genomen  wor- 
den de  absolute  waarde  der  potentiële  energie  dier  massa  onder 

de  aanwezige  drukking  p,  verminderd  met  de  potentiële  energie 

die  dezelfde  massa  onder  den  normalen  druk  p0  bezit. 

Ts  dan  /  de  verdichting  in  een  volume  S  =  v  onder  de 

drukking  p,  zoo  kan  men  denken,  <lat  de  daarin  aanwezige 

luchtmassa  zich  vroeger  onder  den  normalen  druk  in  een  vo- 

lume S  -f  Y  =  v0   bevond  en  wij  hebben: 

__  o  — o0  _  S  +  Y  — S  _  V 
o0  SS 
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C 

Terwijl  als  k]  =      de  verhouding  der  beide  soortelijke  warm- e 

ten  voorstelt  en  k '  —  ]  =  l ' ,  de  door  ons  te  bepalen  energie 
in   het  volume  v,  uitgedrukt  wordt  door 

s  s+v  s+v 

E==7  ~~(p~Po)dv  ̂   J  (P"Po)dv  =  I  (v0klp0^p0dv) v+s  s  s 

-^"-"-."V,.v=^((^)"-1)-f.,= 

dat  is,  als  wij  ons  tot  de  tweede  machten  van  y  bepalen, 

%      S  2 

Wij  krijgen  dus  analoog  aan  formule  (I)   voor    de  potentiële 

energie    in  een  volume  v,  daar  als  a  de    snelheid   van  het  ge- 

luid,  te  =  1/^- 

V^-^jr'dv  .  .  .   (II). 

Daar  /  hier  tot  de  tweede  macht  voorkomt,  geldt  deze  for- 

mule zoo  wel  voor  verdichting  als  verdunning.  De  bepaling 
van 

\  d  \p 
Y  ̂~~?  Jt 

geeft  telkens  aan  met  welk  geval  wij  te  doen  hebben. 

De  totale  energie  U  van  het  geluid  in  een  luchtvolume  v 

aanwezig,  wordt  dus  bepaald  door  de  vergelijking 

U  =T  +  E tQoJ 

)1^)~  +  «V 
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Tn  de  gewone  gevallen  kan  men  y  en  de  partiele  differen- 

tiaal-quotiënten van  ip  ten  opzichte  der  coördinaten  als  kleine 
grootheden  van  dezelfde  orde  beschouwen,  waardoor,  wanneer  wij 

ons,  even  als  bij  E,  tot  grootheden  van   de  orde  y'2   bepalen, 

T=^JWrf8   --(iv) 
en 

Onderzoeken  wij  thans  de  beide  soorten  van  energie  der  ge- 

luidbeweging, door  een  gelijkmatig  aangehouden  toon  van  n 

trillingen  per  seconde  in  de  lucht  ontwikkeld. 

le.  Bij  ongestoorde  uitbreiding  van  het  geluid  in  de  lucht. 
Nemen  wij  weder  aan,  dat  de  geluidbron  zich  in  eene  kleine 

ruimte  bevindt  en  van  daar  uit  spherische  golven  zich  verbreiden. 

Wij  hebben  dan  voor  de  potentiaal  der  geluidbeweging  op 
een  afstand  v  van  het  centrum  en  op  den  tijd  t 

cos  kir -at) 

tp  «.  C      '   — ■ r 

2  n 
waarin  k  =  —  ,  en  X  de  golflengte,  C  eene  constante,  die  eene 

directe    functie    is  van    wat  met  intensiteit  van  het  geluid  zou 
kunnen  noemen. 

Wij  hebben  dan  voor  de  potentiële  energie,  daar 

dip       ka       , 
—  =  — Csznk(r-at) dt         r 

k*       f 

E  =  lQ0-C*lsin*k(r-at)dv. 
r 

O2  Im 

Bepalen  wij   nu  E  voor  de  ruimte  tusschen  twee  bollen  met 

de  stralen  renf-j-A,  zoo  volgt,  daar  dv  =  4snr2  dr9 

E  =  2nQ0kC2  f  sin*k{r-at)dk(r-at). 

7 

=  27lQ0kC2l 
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Voor  de  integraaluitdrukking  heeft  men r  +  1 

f  ]  -  sin  k  (r  -  a  l)  cos  fc  (r  -  a  t)  -f-  k  (r  -  a  t) 

M->  h-1 f  )  H-A  / 

3=    ̂ .   &   %    =    7F 

dus 

4  TT 

Qo 

E  =  27t^0^C2  =  — -^C2   (1). 

Ter  bepaling  van  T  is  het  noodig  de  formule  TV  te  trans- 
formeren. 

Wij  hebben  dan  als  ds  een  element  van  het  oppervlak  der 

ruimte  is,  waarvan  dv  een  volume-element  vormt,  en  wanneer 

wij  door  A2  y  de  bekende  korte  schrijfwijze  voor 

d*  \p      d*  tp       d2  ip 
— ~  +  — "  +  — ~ 
dx*       df       dz* 

verstaan,  ingevolge  het  theorema  van  green  *). 

Daar  nu  in  de  punten  der  ruimte  waar  geen  geluidbron  is,  f) 

A*  V»  +  &2  V  =  ° 
volgt 

dus 

T  =  if.ƒvfe)rf»  +  i?.*,ƒ'P,^  •  •  •  (V1)- 

*)  Zie  mijn  opstel  over  de  theorie  der  resonatoren.   Versl.  en  Meded.  Deel  VII, 
blz.  221. 

f)  Zie  iiELMiiOLTZ.  BoKCUAiiüT  Journal,  Bd.  57,  S,  15. 
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Bepalen  wij  thans  T  voor  dezelfde  ruimte    tusschen  de    bol- 
oppervlakken  r  en  r  +  X. 

Uit  de  gegevene  waarde  van  ip  volgt, 

cl  ip       dip  Ar  sin  h  (r  -  at)  -f-  cos  k{r-  at) 

cm==a7r~=~  ra 

Verder  zijn  voor  elk    der    boloppervlakken  ip  en   - —  contstant, 

dus  wordt  het  eerste  deel  van  T, 

ƒ|
d^
>\
 's=2nQ0C* 

krsinJc(r-at)-{-cosk{r-at) 

cosk{r-at)\   

(     k  f  sin  i  h{r-at)  +  2  cos2  k(r-at)\ 

=  ̂ 0c2  j-   ;  |  =°- r 

Voorliet  tweede  deel  van  T  volgt,  daar  weder  dv  =  4>nr*dr, 

r 
2n0okC*  lcos2k(r-at)d,k(r-at) 

=  2nQ0kC2\  +  \sin2k[r-at)  +  i*(r-öm 

dus 

2  7i"onkC2  — — -^-C2 

4  TT5  On 

T  =  — T -V   (2) 

en 

U  =  E  +  T=-    -^C2   (3). 

Hn'Qo 

Uit  de  vergelijkingen  (IJ,  (2)  en  (3)  leiden  wij  belangrijke 
resultaten  af: 

1°.  Blijkt,  zooals  zich  verwachten  liet,  dat  de  energie  in  elke 
spherische  golf  constant  is,  wat  ook  de  afstand  van  het  cen- 

trum zij. 
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2°.  Doet  zich  hierbij  het  merkwaardige  geval  voor,  dat  de 
totale  energie  gelijkelijk  over  de  beide  vormen,  waaronder  zij 

optreedt  verdeeld  is. 

Beide  resultaten  gelden  ten  allen  tijde,  zoodat  steeds  even- 

veel energie  het  binnenvlak  van  den  golf  intreedt  als  het  bui- 
tenviak  verlaat. 

Zien  wij  nu  wat  er  van  de  energie  is  voor  kleinere  schaal- 
vormige  ruimten  dan  die  van  eene  golf. 

Voor  eene  elementaire  laag  geeft  form  (IV) 

su      (    \dr  I      '    a*\dt  I  \ 
dat  is 

(krsink{r—at)-\-co8&(r—at))*-\-&2r*óin2/cKr—aê) 
dV^27TQ0C' 

( 1  +  krsin  M{r-at)  +  (2k2r2-l)sin2k{r-a  t) 
=  2t^0C2   

[\        %n  w  /8tt2  1\ 

=^oC2  (?  +  —%  sin  M{r-a  t)+^ --  jsin*k(r-at) j 

dr 

dr 
#\(4.) 

Uit  deze  formule  blijkt  duidelijk,  dat  de  energie  in  elke  elemen- 

taire schaal  niet  constant  is  ;  zij  is  zoowel  functie  van  r  als  van  U 

Onderzoeken  wij  verder  de  energie  in  evenmatige  deelen  eener 

golfruimte  —  het  ligt  voor  de  hand  de  ruimte  van  J  golf 

als  punt  van  uitgang  te  kiezen. 

Dan  geven  de  vroegere  formulen : 
r-yL 

E  =  2  n  q  0  kG2 1  sin2  k  (r  -  at)  dk  (r  -  at) 

voor  de  integraal  volgt 

i  i  
)r+x* ,  —  sin%k  (r  -al)  +  \h  (r  -  a  t) 

of 

1      .  Tl 
-  sin  2  h  (r  -at)  A —  ; 

2  V  ;n4' 
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dus  voor  de  vier  deelen  eener  golf,  gerekend  van  af  het  centrum, 

n Zn2  o  o 

E,  =  —^-  O 

9.  «8 

+  sin  2  k  (r  -at) 

E,  =  — -^  O       —  m  2  &(r-at) 

(5) 

E3  ==— y^-°C2       +  *?*>2/^-^) 

E4  =  — ï-  C2  -  —  m2*(r-a*)l *  l«     .  J 

waaruit    dus   volgt    dat    E    in  eene  halve  golfruimte  eene  con- 

stante  waarde   heeft,    doch  de  waarde  in  achtervolgende  kwart- 
golfruimten  met  den  tijd  verandert. 

Evenzoo  vinden  wij 

T    =    2  7TQ0C2    \-C08k( 

r-at)\^ 
krsinJc(r-g{)  -f-  cos  k  (r  -  a  t) 

1  )  r+4   ksin2k(r-at)  +%tf(r-at)\ 

of 

l     3  1 

T  -=  Ti  o  0  C2  -  -  k  sin,  2  k  (/•  -  a  t)  -  -  coi  k  (r-  a  t)  +  X;2  (r-a  t) 

dat  is  voor  de  achtereenvolgende   vierde  gölfruimten : T, 

c2ji  +  :w2i(/-«/)| 

2  Tc2  e 
n         o 

-C2  ~  —  -sinZkir-aM 2       2  I 

T3  - 

o  n2 TT  3 

-  +  —  sin  2  k(r-  a  l) 
2  £> 

2  7T20„   _0l7T  ö 
^c2 

-  sin  2  k(/  -at) 

2        2  v  ' 

(6) 

en    ook   hier    blijkt    de    waarde  der  energie  constant  voor  elke 

halve  golfruimte,  veranderlijk  voor  een  vierde  golf. 
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Voor  de  totale  energie  U  —  E  -f-  T  vinden  wij 

u0  = 
c2 

c2
b 

7i  ̂  —  sin  2  kir  — at) 

2 
sin  2  k{r-at) 

(?) 
2  /  e 

*  2  V  J 

TT  ̂ ^O  n2(  5      •     o   7  /  * 
U4  =  — - —  C3  ]  7T   sm^k\r-at) 

Zoo  wij  dus  de  energie  in  eene  geheele  golf  U0  noemen,  is 

de   hoeveelheid,    die    \  golf  bevat,  steeds  begrepen  tusschen 

KA.FM 2tt/  4 

of  tusschen 

1.79 

(*) - -  (*) 

d.  i.  tusschen 

9  (U.\  en  1   /U.N 5    \4  /  5    \  4  ] 

Uit  (5)  en  (6)  volgt  tevens  dat  de  veranderingen  van  E  en  T 

niet  zoo  groot  zijn  als  die  van  U. 

Terwijl  wij  voor  de  geheele  golf  vinden,  dat  de  beide  soor- 
ten van  energie  ten  allen  tijde  gelijkelijk  aanwezig  zijn,  geldt 

die  ook  voor  de  halve  golf,  niet  voor  de    -    golfruimte. 

T  verandert  het  meest  en  wordt  somtijds  zeer  klein;  E  ver- 
andert minder. 

Noemen  wij  de  waarde  van  E  en  T  voor  de  geheele  golf- 
ruimte E0enT0,  zoo  hebben  wij  voor  de  maxima  en  minima 

van  E  en  T  in  eene  vierde  golfruimte,  gedurende  iedere  halve 
trilling 
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.    2\  Eö  /         2\  E0 
voor  E :  1  4-  -  1  —     en        1  —  -     — 

r'ii)    4>  \  nj    4 

Eo 

\  4  /  
\  4 

13      /JU      ff  ̂     /E 
8       \  4  /  8 

I-1 
\4/  20       \4/ 

39 

^0 

T  bereikt  dus  bijna  het  dubbele  der  gemiddelde  waarde  en 

verdwijnt  soms  bijna  geheel  voor  de  ruimte  eener  \  golf,  krijgt 

dan  althans  een  zeer  klein  bedrag. 

De  intensiteit  van  het  geluid  in  eenig  punt  der  ruimte  be- 

paald door  de  energie  in  de  eenheid  van  volume,  is  blijkens 

het  voorgaande  steeds  omgekeerd  evenredig  aan  het  volume  dat 

de  geluidgolf  inneemt  op  de  plaats  waar  zich  het  punt  bevindt. 

Ten  einde  die  grootheid  te  berekenen,  hebben  wij  voor  de 

grootte  van  den  eersten  spheer  van  het  centrum 

4/3  Vti 

of  4/3  n  =  cc  stellende,    cc  Xz 

voor  de  dan  volgende  le  golf,  u  ( (2  A)3- As)  =  «(28-  1)  A3 

voor  de  2e     //  ^«;33-23)A8 

voor  de  pe     >/  =  «((p  +  1;3-/?8)/,3 

=  «(3/  +  3/>+l)A3 

dus  op  een  afstand  r,  daar  dan  p  X  =  ?•, 

=  «(3>2  +  SrX  +  k*)k 

De  energie  per  volume  eenheid  wordt  dan 

u  =  -  =  — ^C2 :  «(3  r2  +  3  rl  +  A'jA 

(3r2-f-3rA  +  A2)A3     "   r2        A2  A/ 

1  + 

*>3 
VEBSL.    BN    MEDED      A.FD.    NATÜTJBK.    2de   REEK8,    DEEL    VIII.  iÜ 
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dat    is,    na    ontwikkeling    en    rangschikking    voor    waarde  van 

•<-of,>5*, 

r3        /     /         r       S  r2      6   r 

Uit  (8)  volgt,  dat  als  r  zeer  groot  ten  opzichte  van  l  is, 

A C!=-TT^       O»). 

dus  omgekeerd  evenredig  aan  de  tweede  macht  van  den  afstand 

en  aan  de  tweede  magt  der  golflengte. 

Yoor  niet  groote  waarden  van  r  is  de  werkelijke  energie 

echter  minder.  Zij  neemt  nabij  de  geluidbron  sneller  af  en 

wordt  bijv.  zoo  r  =  10  A, 

300  A  A2 
=  0.906  .    — - 

Terwijl  de  energie,  aanwezig  in  elke  golf  omgekeerd  even- 

redig aan-  de  golflengte  is,  wordt  zij  blijkens  (I0j  voor  elke 
volume-eenheid  omgekeerd  evenredig  aan  de  tweede  macht  der 

golflengte.  De  lagere  toonen  worden  dus  bij  gelijke  waarde 

van    C    met    den  afstand  meer  verzwakt  dan  de  hoogere.     Uit d  1/7 

de  formule  voor  -—  blijkt  echter,    dat  nabij  de  geluidbron  de 

levende  kracht  der  trillingen  evenredig  is  aan  C2. 
Is  nu  C  zelve  evenredig  aan  X,  dus  grooter  voor  lagere,  klei- 

ner voor  hoogere  toonen,  zoo  hebben  toonen  van  verschillende 

hoogte  nabij  de  bron  levende  krachten  evenredig  aan  A2  en  in 

dit  geval  is  u  in  (10)  omgekeerd  evenredig  aan  r2  en  heeft 
dezelfde  waarde  voor  hooge  en  lage  toonen. 

Voor  eene  zelfde  intensiteit  op  zeer  grooten  afstand  wordt 

dus  gevorderd  dat  de  snelheid  der  luchttrillingen  nabij  de  ge- 

luidbron voor  verschillende  toonen  evenredig  aan  de  golf- 

lengte is. 
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Doch  ook  in  dat  geval  is  blijkens  (9)  de  intensiteit  op 
willekeurige»    afstand  niet  voor  allen  gelijk,  wegens  den  factor 

X       2  V         1  V 

1  —  ~  +  «    "1* —  7~;  +  enz. 
r       3  r»         3  r3 

Ook  hier  zal  eene  grootere  waarde  van  l  de  kleinste  waarde 

van  u  geven,  zoodat  wanneer  ook  de  levende  kracht  voor  ver- 

schillende toonen  nabij  de  geluidbron  evenredig  aan  l2  is,  de 
lagere  toonen  steeds  het  meest  verzwakt  worden. 

Zal  dus  de  verzwakking  voor  alle  toonen  op  den  afstand 

r  dezelfde  zijn,  zoo  moet  de  levende  kracht  der  lagere  toonen 

aanzienlijk  vergroot  worden  en  zal  zij  nabij  de  geluidbron  even- 
redig moeten  zijn  aan  de  uitdrukking 

(3H  +  3;-*+  V)W    . 

Tn  ieder  geval  blijkt  dus  uit  het  vorige,  dat  het  timbre 

van  zamengestelde  toonen  in  't  algemeen  met  den  afstand  ver- 
andert en  dat  bijv.  bij  snaarinstrumenten,  bepaaldelijk  bij  die, 

waar  de  snaar  geslagen  of  getokkeld  wordt,  zooals  bij  de 

piano  en  de  guitaar,  waar  men  volgens  de  rekeningen  van 

uelmholtz  in  staat  is  de  intensiteit  der  partiaaltoonen  van  een 

zelfden  grondtoon  bij  de  geluidbron  juist  aan  te  geven,  het 

timbre  volgens  eene  gemakkelijk  te  vinden  weg  verandert,  als 

de  afstand  grooter  wordt. 

Op  een  zelfden,  tamelijken  afstand  van  de  bron  zullen  de 

lagere  toonen  relatief  het  meest  verzwakt  zijn  ;  het  geluid  zal 

scherper  we?en  bij  geringere  totaal  intensiteit  dan  bij  de  bron, 

daar  de  minder  harmonische  boventoonen  relatief  sterker  zijn ; 

naarmate  echter  de  afstand  tot  de  geluidbron  grooter  wordt, 

houdt  dit  verschil  op  en  zal,  al  is  het  geluid  dan  veel  ver- 

zwakt, daar  de  factor  in  (9)  dan  tot  de  eenheid  nadert,  het- 
zelfde zijn  als  daar,  waar  het  geluid  ontwikkeld  wordt. 

Dit  laatste  geldt  de  boventoonen  van  een  zelfden  grond- 
toon —  worden  echter  door  eenzelfde  geluidbron  toonen  van 

verschillende  hoogte  voortgebracht,  zoo  zal  de  levende  kracht 

der  geluidbeweging  niet  kunnen  worden    aangegeven,    tenzij   de 

10* 
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levende  kracht  bij  de  geluidbron  als  eene  bekende  grootheid 

gegeven  is  en  dit  laatste  is  zeker  lastig  genoeg;  zij  laat  zich 

in  den  regel  niet  zoo  eenvoudig  uit  de  voorhandene  gegevens 
afleiden. 

Wordt  bij  al  die  verschijnselen  op  het  verlies  aan  energie 

van  geluid,  wegens  wrijving  der  luchtdeelen  of  inwendige  weer- 
standen van  welken  aard  ook,  gelet,  zoo  zal  blijkbaar  de  ver- 

mindering in  energie  met  den  afstand  nog  grooter  zijn  dan 

de  formule  (10)  aangeeft. 
Dat  dus  de  intensiteit  van  het  geluid  omgekeerd  is  aan  de 

tweede  macht  van  den  afstand  tot  de  bron,  is  eene  ruwe  be- 

nadering, die  ook  al  verwaarloost  men  het  verlies  door  om- 

zetting van  geluid  in  andere  energie,  onjuist  is  en  eene  te 

groote  waarde  geeft ;  brengt  men  dien  invloed  in  rekening, 

zoo  wijkt  men  nog  meer  van  dien  eenvoudigen  regel  af. 

2e.    Voortplanting  in  eene  oneindige  cilindervormige  buis. 

Nemen  wij  een  rechten  cilinder  aan  van  willekeurige  door- 
snede Q.  Aan  het  eene  einde  wordt  eene  loodrecht  op  de  as 

staande  plaat  harmonisch  bewogen,  (bijv.  door  die  sluitplaat  in 

verband  te  brengen  met  eene  trillende  stem  vork) ;  laat  daardoor 

in  de  aan  eene  zijde  oneindig  verlengde  buis  een  voortdurend 

aangehouden  toon  van  n  trillingen  in  de  seconde  zich  door 

golfvoortplanting  uitbreiden. 

Bepalen  wij  voor  dit  geval  de  energie  der  geluidbeweging  in 

de  buis ;  nemen  wij  dit  grensvlak  in  den  oorsprong,  de  buis  in 

de  richting  der  positieve  x  as. 

De  potentiaal  der  luchtbewing  zij 

i/j  sa*  A  cos  k  (x  -  at) , 

welke  aan  de    partiele    differentiaalvergelijking   voor  het    geluid 

A2  yj  +  k2  n>  =  0. 
voldoet. 

Dan  volgt 

dip  dip 
—  =  ak  A  sm  k  {x  -  at)      =  —  AA;  sin  k  [x  -  at) 
dt  }     dx  V 
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derhalve 

n 

W?U<rl   ]*in'k(w-at)d*..(l 

tldipV          Q0k*QA*  f* T=Qo      I  y      rf  *=-£•_   \sin*k{x-at)dx..(\1) o 

E  en  T  zijn  dus  ten  allen  tijde  gelijk. 
X 

ü  =  E  +  T  =  QokQ  A2    -  J  sin  2  k  (a-af)  -f-  |  *  (ff-a*j 

=  £  0  &  Q  A2  J  -^sinkx cos k (x-Zxt)  -f-  J  ̂ * > 

7T(>0QA"     i   2  7T  TT  2  TT 
—  jj  -  s?.«  2  7T  7  cos-r"  [x-%al) X  X        X 

Voor  #=      volgt 4 

7T()     Q  (  TT 

Voor  de    le    }    golflengte    U,  ~   A5  j- —  ninbnnt 

Voor  de  'Ze  \ 

Voor  de  3e  \ 

Voor  de  4e   { 

U.-^-A' 
-  -f-  .«?/'«  4>nnt 
2 

IL  «  -^f—  A2      -—  sin  énnt 

Ho*.  Q       ( TT 
TJ        _^A2       -.j.,^^^ *  X  (  'Z 

(13; 

Voor    de    geheele    golf    U  -=   — —  A9 
(14;)/ 

Wanneer  de  buis  eindige  lengte  heeft,  doen  zich  andere  ver- 
schijnselen voor  en  heeft  xp  een   meer  zamengestelden  vorm 

Bepalen  wij  ten  3e  de  energie  der  luchtbeweging  in  een  aan 
eene  einde  gesloten  buis  van  J  golflengte,  wier  middellijn  klein 

ten  opzichte  van  X  en  waarin  door  uitwendige  oorzaak  eene 

onveranderlijke  geluidbeweging  is  tot  stand  gekomen. 
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Wi]    hebben   dan,    ingevolge  helmholtz,  zoo  wij  grootheden 

2  71 
van  de  orde  k2  Q,  waarin  Q  de  doorsnede  der  buis  en  k  =  — X 

verwaarloozen,  met  staande  golven  in  de  buis  te  doen ;  als  a 

de  correctie  van  iieuiiioltz  voor  den  vorm  der  opening  aan- 

geeft, de  as  der  buis  met  de  -x  as  zamenvalt,  de  opening  in 
het  yz  vlak  ligt,    terwijl  ip  de  snelheidspotentiaal  is. 

d  \p  A  \ 
—  u=    cos  k(/c  —  cc)  cos  &7r  n  t d  x        oor  ka  § 

  (15) 
A      sin  k  (x  —  a)  siu  tn  ut    l 

y  —  - — r  1 a  cos  k  a  ] 

Nemen    wij    als    eerste    benadering,    dat    <*,  die  steeds  eene 

kleine  grootheid  is,  gelijk  nul  zij,  dan  zal d  ip 

=  A  cos  k  x  cos  In  n  t 
dx 

A     . 

y  =  —  .sin  k  x  sin  2n  n  t 

(16) 

Terwijl 

E  ̂ U^  fy\lv  «      g  '    -/—   «ia*  £*?«/*»  Bit  n  f  «fa? 
2  J  .  %     ]   a o 

3=^^2  «V  Inntisin'kxdx^  i*^~.   sin'  2nnt 2  J  .  Sb A 
4 

16 

en 

4 

dns 

o 

&  IA2  cos*  ifc  a?  c<w»  '2  ̂ n  #<#t;  —  Q±   A?  cos*  %n  nt  , 

U  —  E|T  =  o0    A58     mw2  '2 Ti  w  tf  +  t*ys2  2tt  n  t 16 16 
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Zoo  men  de  normale  luchtmassa  in  de  buis 

invoert,  volgt 

"-'•(f)'   »'> 
Voert    men    de    correctie    <x  in,  zoo  geven  de  vergelijkingen 

(15)  op  dezelfde  wijze 

B  =  ?0   :   A2 sin2 2nnl       T  *  qq   :   A  W2tt  nt 
16  cos"  ka  16  cos  kct 

Q-»-ïi^A,-Jtlt}V::---v^ 
TT 

Voor    zuiver    cilindrische,    cirkelvormige    buizen  is  «  =  -  R, 4 

2  TT      n  n2        R 
Je  a  =  —  *  -  R  =   -r ,   als  R  de    straal  der  cirkelvormige /,       4  2        / 

doorsnede. 
R   . 

Doch    —  is  bij  onderstelling  eeue  zeer  kleine  grootheid,  dus 

bij  benadering   co82ka  =  l   en  de    formule    (18)    gaat  in  [17) 
over. 

Utrecht,  April  1874. 



OVER   DE  GROEP   DER   DRYINIDEN 

IN    DE 

FAMILIE  DER  PROCTOTRUPIDEN, 

MET     BESCHRIJVING     EENER     NIEUWE     SOORT. 

DOOR 

S.  C.  SNELLEN  VAN  VOLLENHOVEN. 

Er  is  wel  niets  dat  de  studie  der  natuurgeschiedenis  in  ha- 

ren voortgang  meer  belemmert  dan  de  synonymie,  voor  zoo- 

verre zij  een  gevolg  is  van  verkeerd  duiden  der  woorden  van 

voorgangers  of  van  de  lichtzinnigheid,  die,  zich  niet  bekreu- 

nende om  den  arbeid  door  anderen  geleverd,  waant  dat  een 

nieuw  tijdperk  van  het  door  haar  in  't  licht  gegevene  af  zal 
opdoemen  en  algemeen .  geëerbiedigd  worden. 

De  eerste  dezer  feilen  zoude  ik  de  Germaansche,  de  tweede 

de  Latijnsche  willen  noemen  en  meen  bij  de  Engelschen,  als 

natie  van  gemengd  ras,  beide  fouten,  doch  in  mindere  mate  te 

hebben  opgemerkt.  Beiden  zijn  overigens  even  sterk  te  mis- 
prijzen, daar  het  effect  van  beiden  hetzelfde  is. 

Een  van  de  treffendste  voorbeelden  zoodaniger  synonymie- 
ver warring  levert  ons  de  kleine  groep  der  Dryiniden,  in  de  aan 

soorten  zoo  rijke  familie  der  Proctotrupiden.  Een  der  voornaam- 
ste oorzaken  van  de  verwikkeling  is  wel  deze,  dat  de  allereerst 

bekende  soort,  die  waarop  latreille  in  1804  het  geslacht 

Dryinus  vestigde  en  welke  hij  eerst  in  1809  omstandig  be- 

schreef, sedert,  gedurende  meer  dan  eene  halve  eeuw,  niet  we- 
der is  teruggevonden ;  doch  in  de  tweede  plaats  komen  als 

oorzaken  in  aanmerking  het  verkeerdelijk  duiden  zijner  opgave 

van    character-kenmerken    op    verwante    soorten    en  de  lichtzin- 
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nigheid  van  eenige  latere  schrijvers,  die,  men  zoude  bijna  zeg- 
gen willens  en  wetens,  de  namen  van  geslachten  en  soorten  als 

een  kaartspel  hebben  dooreengeschud. 

In  de  laatste  maanden  is  mijne  aandacht  hierop  meer  bij- 
zonder gevestigd  geworden,  ten  gevolge  der  belangrijke  vondst 

eener  voor  de  wetenschap  nieuwe  soort  van  Dryinus,  welke  ik 

in  dit  opstel  denk  te  beschrijven.  In  staat  gesteld  op  een  enkel 

werk  na,  waarvan  de  hoofdinhoud  mij  toch  uit  een  ander  is 

bekend  geworden,  de  geheele  literatuur  over  deze  groep  na  te 

slaan,  heb  ik  mij  in  dien  Daedaius  begeven  en  wensch  in  dezen 

mijne  bevinding  mede  te  deelen. 

Vooreerst  echter  een  woord  over  de  kenmerken  der  groep. 

Volgens  Dr.  arn.  foerster's  Hymenopterologische  Studiën  be- 
staan zij  daarin  dat  de  achter  vleugels  van  een  lapvormig  aan- 

hangsel zijn  voorzien,  of  waar  de  vleugels  ontbreken,  de  voortar- 

sen  bij  de  wijfjes  met  grijphaken  gewapend  zijn.  Op  deze 

bepaling  zijn  gegronde  aanmerkingen  te  maken ;  ten  eerste  heeft 

de  afbeelding  van  Dryinus  larraconensis  marsh.  ons  geleerd  dat 

een  gevleugelde  Dryinus  niet  altijd  lapvormige  aanhangsels  aan 

de  achtervleugels  bezit ;  terwijl  zij  ook  bij  Aphelopus  nu  en  dan 

schijnen  te  ontbreken ;  ten  andere  kan  men  uit  de  redactie  der 

woorden  de  onjuiste  veronderstelling  afleiden,  dat  de  voortarsen 

bij  de  gevleugelde  wijfjes  altijd  eenvoudig  zouden  zijn. 

Volgens  haliday  en  fr.  walker  zijn  de  kenmerken  der  groep 

deze  :  de  achtervleugels  zijn  gelobt ;  de  kop  is  breeder  dan  lang  ; 

de  sprieten  tellen  tien  leedjes  bij  beide  sexen. 

Volgens  c.  g.  thomson,  een  der  laatste  schrijvers  over  deze 

groep  van  Hymenoptera  zijn  hare  kenmerken  nog  meer  zamen- 
gesteld  en  wel  deze:  sprieten  in  beide  sexen  van  10  leedjes, 

bij  het  wijfje  draad vormig  of  aan  het  einde  iets  verdikt,  bij 

den  mau  borstelvormig,  zachtharig;  bij  beiden  boven  het  kop- 

schild  ingeplant,  regt  of  weinig  gebogen,  terwijl  hun  schaft 

korter  is  dan  de  kop.  Bovenkaken  gewoonlijk  van  3  tandjes 

voorzien.  Onderkaaksvoelers  verlengd,  draadvormig.  Achterlijf 

met  ware  geledingen,  het  eerste  lid  naar  voren  in  een  steeltje 

eindigend.  Pooten  verlengd,  alle  tarsen  van  5  leedjes,  waarvan 

het  eerste  aan  de  basis  uitgebogen  is. 

Al    deze    laatste  schrijvers  vermelden  het  karakter  der  grijp- 
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klaauwen  niet,  waarschijnlijk  omdat  zij  bij  het  geslacht  Aphe- 

lopus  dalm.,  dat  tot  deze  groep  behoort  wat  ligchaamsvorm  en 

aderstelsel  betreft,  ontbreken.  Ondertusschen  schijnt  het  mij  wel 

degelijk  een  der  voornaamste  karaktergevende  kenmerken  en  ik 
zon  wenschen  het  te  behonden,  evenzeer  als  dat  aan  de  breedte 

van  den  kop  ontleend.  Het  genoemde  genus  zou  dan  als  een 

afdwalend  geslacht  beschouwd  moeten  worden,  meer  naast  de 

groep  staande,  dan  er  toe  behoorende,  welke  zienswijze  naar 

mijne  meening  zeer  goed  strookt  met  eene  zuivere  beschouwing 

van  de  systematische  verdeeling  der  dieren  en  planten.  Reeds 

voorlang  toch  heeft  men  opgemerkt  dat  de  natuur  geene  spron- 

gen maakt  en  evenmin  snijdt  zij  familiën  en  groepen  met  scherpe 

grenslijnen  af,  waardoor  eene  kloof  tusschen  de  eene  en  andere 

ontstaan  zou.  Integendeel  men  kan  overal  waarnemen  dat  de 

natuur  alle  scherpe  kanten  voortdurend  afrondt  en  om  zoo  te 

zeggen  de  grillige  kleuren,  wanneer  zij  naast  elkander  komen 

te  staan,  wegdommelt,  ten  gevolge  waarvan  men  tusschen  twee 

groepen  of  familiën  ligtelijk  een  of  meer  genera  aantreft,  die 
de  kenmerken  der  eene  met  een  enkel  kenmerk  der  andere  ver- 

eenigen. 

Ik  wensch  dus  voor  de  groep  der  Dryinen  deze  volgende 

kenmerken  aangenomen  te  zien,  ofschoon  zij  niet  volkomen  op 

alle  soorten  der  groep  van  toepassing  zijn :  sprieten  van  1 0 

leedjes  in  beide  sexen;  kop  meer  breed  dan  lang;  achtervleu- 
gels gelobd;  voortarsen  bij  de  wijfjes  van  grijphaken  voorzien. 

Nu  tot  de  geschiedenis  der  synonymische  verwarring  over- 
gaande, herinner  ik  dat  de  eerste  kennis  van  eene  enkele 

soort  uit  de  groep  dateert  van  1804,  toen  latreille  in  zijne 

Histoire  naturelle  des  Crustacés  et  des  Insectes,  vol.  13,  p.  228 

Dryinus  formicarkis  voor  het  eerst  beschreef,  eene  onvoldoende, 

beschrijving  naar  een  verminkt  voorwerp,  welke  hij  vijf  jaren 

later  in  zijne  Genera  Crustaceorum  et  Insectorum  (Deel  IV,  blz. 

39)  verbeterde  en  aanvulde.  Ook  gaf  hij  toen  in  de  12de  plaat 
bij  fig.  6  eene  afbeelding  van  dit  insect,  die  echter  veel  te 
wenschen  overlaat. 

In  1807  werd  door  ljungh  in  weber  und  mohr's  Beytraege 
zur  Naturkunde  Th.  2  een  ander,  doch  verwant  insect  uit  de- 

zelfde groep  Gonaiopits  formicarius  genoemd,  't  zij  met,  't  zij  zon- 
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der  kennis  aan  den  naam  van  latreille.  Ofschoon  nu  in  1818 

dalman  in  de  Acta  Holmiana  ditzelfde  dier  van  ljungh  onder 

den  naam  van  Gonatopus  pedestris  beschreef,  gaf  dit  gebruik 

van  dezelfde  specifieke  benaming  voor  twee  verschillende  dier- 

soorten toch  de  eerste  aanleiding  tot  de  verwarring.  Dezelfde 

dalman  toch  gaf  in  JS23  in  zijne  Analecta  eene  beschrijving 

uit  van  het  geslacht  Dry i mts,  't  welk  hij  vereenzelvigt  met  het- 
geen vroeger  door  hem  en  ljungh  Gonatopus  genoemd  was, 

waardoor  hij  nu  verkreeg  een  Dryinus  formicarius  ljungh,  ver- 

schillend van  Dryinus  formicarius  latr.  en  gelijk  aan  Gonato- 

pus pedestris  dalm.  Hij  voegde  bovendien  in  dat  geslacht 
Dryinus  vele  soorten  bij  elkander,  die  beter  in  twee  of  drie 

geslachten  verdeeld  waren  geworden,  gelijk  men  dit  later  heeft 

gedaan. 
Daar  nu  de  Dryinus  formicarius  van  latreille,  een  uiterst 

zeldzaam  insect,  niet  meer  gevonden  was,  en  zijn  typisch 

voorwerp  waarschijnlijk  vergaan,  trad  de  Dryinus  formicarius 

ljungh  daarvoor  in  de  plaats  en  de  eerstgenoemde  werd  ver- 

geten. 
Aangezien  echter  de  groote  Fransche  entomoloog  aan  het  eind 

zijner  beschrijving  spreekt  van  gevleugelde  en  ongevleugelde 

wijfjes,  zoo  is  het  altijd  nog  mogelijk,  dat  hij  zelf  onder  de 

voorwerpen  van  zijn  Dryinus  form.  ook  anderen  van  Gonatopus 

pedestris,  die  steeds  ongevleugeld  zijn,  verward  heeft  en  dan 

zou  de  eerste  aanleiding  tot  de  latere  vermenging  der  species 

ook  bij  hem  te  zoeken  zijn. 

Men  moet  ondertusschen  wel  in  het  oog  houden,  dat  van  al 

de  door  dalman  in  de  Analecta  beschreven  soorten  van  Dryinus 

er  geen  enkele  een  Dryinus  is  in  den  geest  van  latreille. 

In  1828  gaf  vervolgens  curtis  in  zijne  British  Enlomology 

eene  afbeelding  en  beschrijving  van  Dryinus  cursor  hal.  uit, 

waarin  hij  vooreerst  Dryinus  voor  hetzelfde  geslacht  houdt  als 

Gonatopus,  doch  bovendien  eenige  nieuwe  soorten  kortelijk  be- 
schrijft, die  wederom  niet  allen  in  het  Latreillaansche  geslacht 

schijnen  te  passen.  Erger  echter  maakte  het  in  18-34  nees  van 

esenbeck  in  zijne  Hymenopterorum  Ichneumonibus  affmium  Mo- 

nocjraphiae,  vol.  2°;  niet  alleen  toch  deelde  hij  het  geslacht 
Dryinus  van  dalman  in  tweeën,  behield  dien  naam  voor  de  ge- 
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vleugelde  soorten  en  kende  dien  van  Gonatopus  aan  de  onge- 

vleugelden  toe,  maar  hij  vermengde  onder  dit  laatste  genus  ook 

eenige  soorten,  welke  bepaaldelijk  tot  de  familie  der  Graaf  wespen 
behooren. 

Drie  jaren  later  verscheen  in  het  vierde  deel  van  het  Ento- 

mological  Magazine  *)  van  de  hand  van  francis  walker  een 
opstel  over  Drjinidae,  waarin  hij  deze  groep  weder  in  3  afdee- 
lingen  verdeelt,  waarvan  echter  alleen  de  eerste  volgens  hem  in 

waarheid  geregtigd  is  tot  het  dragen  van  den  naam  Dryinidae ; 

de  tweede  afdeeling  bestaat  uit  het  geslacht  Embolemus  westw., 

waarover  straks,  en  de  derde  uit  het  geslacht  Epyris  westw., 

dat  kennelijk  tot  de  groep  der  Bethyliden  behoort.  In  de  eigen- 

lijke Drjinidae  neemt  walker  vier  genera  aan,  namelijk: 

1°  Dicondylus  haliday,  een  nieuwe  naam  voor  de  soort  eerst 
door  dalman  Dryinus  formicarius,  later  door  hem  Dr.  pedestris 

genoemd;  2°  Dryinus  latr.  waarin  echter  de  eenige  soort  van 

latreille  niet  vermeld  wordt,  maar  wel  de  meesten  uit  de  op- 

telling van  dalman;  3°  Aphelopus  dalm.  zijnde  de  tweede  sec- 

tie van  zijn  geslacht  Dryinus  uit  de  Analecta  en  4°  Labeo  een 
nieuw  geslacht  van  haliday. 

De  verwarring  scheen  nu  ten  top  gestegen  en  het  scheen 

moeijelijk  de  orde  te  herstellen.  Eene  gelukkige  poging  daartoe 

deed  de  laatstgenoemde  entomoloog  reeds  in  het  volgende  jaar 

door  het  plaatsen  van  eene  //Note  on  Dryinus,,  in  het  5de  deel 
van  het  Entomological  Magazine  (p.  518).  In  deze  korte  noot 

herstelt  hij  het  oude  genus  Dryinus  van  latreille,  doch  be- 

houdt den  naam  Dicondylus  voor  de  ongevleugelde  soorten  daar- 
van, blijft  ook  het  genus  Embolemus  in  deze  groep  behouden 

en  voegt  er  twee  nieuwe  geslachten  bij  Chelogynus  en  Antaeon, 

beide  geheel  door  hem  ontdekt  (indien  ik  dat  woord  hier  ge- 

bruiken mag),  ofschoon  de  naam  Anteon  reeds  bij  jurine,  Nou- 
velle methode  de  classer  les  Hymenoptères  et  les  Dipteres  voor 

een  geslacht  van  Hjmenoptera,  waarvan  echter  geene  enkele 

soort  beschreven  of  afgebeeld  werd,  voorkomt. 

Vreemd  zou  het  ons  voorzeker  schijnen,  dat  de  scherpzinnige 

westwood,  de  grootste  entomoloog  van  het  midden  dezer  eeuw, 

*)  Blz.  411, 
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in  de  Generic  Synopsis  achter  zijn  Introduction  to  the  modem 

Classification  of  Insects,  deze  zaak  niet  tot  klaarheid  had  ge- 
bragt,  indien  wij  niet  wisten  dat  juist  het  schrijven  van  dit 

gedeelte  der  Synopsis  door  hem  aan  haliday  was  toevertrouwd, 

op  wiens  doorzigt  hij  dus  in  dit  geval  een  te  sterk  vertrouwen 
stelde. 

Eindelijk  echter  werd  de  taak,  door  westwood  ongelukkiglijk 

veronachtzaamd,  met  groote  belezenheid  en  doorzigt  opgevat  en 

ten  einde  gebragt  door   Prof.  Dr.  a.  förster  uit  Aken. 

In  de  tweede  aflevering  van  zijne  merkwaardige  Hymenopte- 

rologische  Studiën  scheidt  hij  niet  alleen  de  groep  der  Dryni- 
den,  gelijk  wij  hierboven  gezien  hebben,  van  de  verwandte 

groepen  af,  maar  geeft  ook  op  bladz.  90  een  analytisch  schema 

der  daartoe  behoorende  geslachten.  Hij  bouwt  voort  op  de  grond- 

slagen van  haliday,  erkent  het  ware  Genus  Dryinus  van  la- 
treille,  herstelt  den  naam  Gonatopus  Ljimgh  in  plaats  van  dien 

van  Dicondylus,  welke  van  lateren  datum  is,  voegt  een  nieuw 

geslacht  Mystrophorus  bij  de  anderen  en  scheidt  daarentegen 

het  geslacht  Embolemus  uit  de  groep  af,  op  grond  van  de  in- 

planting der  sprieten  op  een  vooruitstekend  gedeelte  van  den 

schedel  en  van  het  ongelijke  getal  der  leedjes  in  de  voelsprie- 
ten bij  beide  sexen.  De  juistheid  dezer  zienswijze  erkennende, 

mogen  wij  er  gerustelijk  bijvoegen,  dat  er  zeker  nog  wel  meer 

even  goede  onderscheidingskenmerken  bij  te  vermelden  zouden 

zijn.  Het  geslacht  Epyris  van  westwood  wordt  door  hem, 

gelijk  logisch  is,  onder  de  Bethyloiden  opgenomen. 
Het  werk  van  förster  dagteekent  van  1856;  men  zou  dus 

vermoeden,  dat  het  bij  de  Scandinavische  entomologen  in  1860 

wel  bekend  zou  geweest  zijn ;  ondertusschen  verscheen  in  den 

jaargang  1860  van  het  o verzigt  der  werkzaamheden  van  de  Kon. 

Zweed sche  Academie  een  opstel  van  c.  g.  thomson  over  de  Zweed- 

sche  Pteromalinen  (voortzetting  van  vroegere  jaargangen),  waarin 

hij  den  tribus  der  » Dryinmi"  behandelende,  blijken  geeft 
förster's  arbeid  in  het  geheel  niet  te  kennen  en  geene  andere 
schrijvers  aanhaalt  dan  dalman,  ljungh  en  nees  van  esenbeck. 

Zijn  geslacht  Dryinus  is  dan  ook  in  het  geheel  niet  het  gelijk- 
namige van  latreille,  noch  dat  van  haliday,  noch  dat  van 

förster;  het  bevat    12   soorten,    waarvan    er  4   tot  Chelogynm 
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hal.  behooren  en  2  tot  Anteon  jur.,  terwijl  de  overigen  — - 

nieuwe  soorten  —  waarschijnlijk  mede  tot  Chelogynus  moeten 
gebragt  worden.  Zijn  geslncht  Aphclopus  is  dat  van  dalman  en 

zijn  geslacht  Gonalopus  bevat  5  soorten,  waarvan  een  de  bekende 

pedestris  en  de  overige  sterk  uitgeholde  schedels  bezitten,  waar- 

door zij  zeer  zeker  overeenkomen  met  en  moeten  gerekend  wor- 
den tot  het  geslacht  Dryinus  van  latreille. 

Om  nu  eindelijk  de  verwarring  nog  te  vergrooten  heeft  LEor. 

kirchner  in  186?  in  zijn  Catalogus  Hymenopterorum  Europae 

ofschoon  hij  zich  kennelijk  aan  förster's  studiën  gehouden  heeft 
wat  het  aantal  en  de  namen  der  geslachten  betreft,  toch  niet 

minder  dan  31  soorten  van  het  geslacht  Dryinus  opgesomd. 

Men  begrijpt  van  zelf  dat  de  meesten  er  niet  in  waarheid  toe 

behooren ;  een  bewijs  van  de  uiterste  slordigheid  in  behandeling 

is  b.  v.  dat  zijne  öe  soort  Drymus  collaris  dalm.,  weder  aan  het 

hoofd  van  het  5e  daarop  volgende  geslacht  als  Chelogynus  col- 

laris dalm.  voorkomt  *). 
Ziedaar  den  toestand.  Om  den  Augiasstal  te  reinigen,  moet 

men  tot  haliday  en  förster  terugkeeren,  evenwel  niet  onvoor- 

waardelijk, omdat  de  eerste  niets  geeft  dan  eene  analytische 

tabel  der  genera  zonder  eenige  nadere  verklaring,  zoodat  men 

zelfs  niet  weet  of  hij  den  Dryinus  formicarius  latr.,  op  wiens 

kennis  zooveel  aankomt,  in  natura  voor  zich  gehad  heeft,  en 

omdat  de  tweede,  die  een  bijzonder  groot  vriend  is  van  het  ma- 

ken van  verdeelingen  en  het  vormen  van  genera,  waarschijnlijk 

in  dezen  te  veel  aan  zijne  neiging  heeft  toegegeven. 

Förster's  eerste  verdeeling  heeft  betrekking  op  het  voorhoofd, 
of  dit  concaaf  is  of  convex.  De  soorten  met  concaaf  voor- 

hoofd vormen  bij  hem  de  geslachten  Dryinus  latr.  en  Gonato- 

pus  ljungh,  welke  onderscheiden  worden  door  het  bezit  of  gemis 

van  vleugels.  Naar  mijne  meening  kunnen  beide  gerust  ver-  • 

eenigd  worden ;  het  ontbreken  van  vleugels  is  geen  goed  ge- 
neriek kenmerk.    Opkweeking  uit  de  larven  heeft  o.  a.  bewezen, 

*)  De  geheele  catalogus  wemelt  van  onnaauwkeurighedcn ;  zoo  vind  ik  in  de 
kleine  subfamilie  Emboleuiidae,  3  soorten  rijk,  twee  fouten,  namelijk  Embolemus 

ftaddïi  voor  Uuddii  en  gen.  Myrmecop h  o r u s  westw.  voor  Myrrae'corabr« 
èhus,  WEstw. 
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dat  de  geslachten  Hemitelcs  en  Pezomachus  van  gravenhorst 

vereenigd  moeten  worden,  daar  in  het  eerste  de  gevleugelde 

mannetjes  voorkomen  van  de  ongevleugelde  wijfjes  van  het 

tweede.  Latreille  zegt  dat  hij  van  zijn  Dryinus  formicarius 

gevleugelde  en  ongevleugelde  wijfjes  bezat  en  ofschoon  het,  ge- 
lijk wij  boven  aanmerkten,  mogelijk  is,  dat  hij  daaronder 

Dryinus  pedestris  dalm.  verwarde,  zoo  is  dit  toch  niet  onvoor- 
waardelijk aan  te  nemen  en  zal  wel  nimmer  bewezen  kunnen 

worden. 

In  förster's  tweede  afdeeling  met  niet  uitgehold  voorhoofd 
komen  5  genera  voor.  Daarvan  is  het  eersre  Labeo  op  een 

goed  kenmerk  gevestigd,  doch  het  tweede  en  het  derde  Chelo- 
gynus  en  Anteon  zijn  niet  door  zulke  scherpe  kenmerken  van 

elkander  afgescheiden,  dat  zij  afzonderlijk  jkunnen  blijven  be- 

staan. Het  verschil  zou  moeien  gelegen  zijn  in  de  betrekke- 
lijke lengte  van  de  beide  voorlaatste  tar^enleedjes  bij  de  wijfjes 

en  in  de  lengte  van  het  pronotum  in  vergelijking  van  het  me- 

sonotum  bij  beide  sexen.  Wie  verschillende  soorten  dezer  die- 
ren met  elkander  heeft  vergeleken,  zal  mij  toegeven,  dat  de 

genoemde  kenmerken  vrij  gezocht  schijnen,  met  het  doel  om 

het  geslacht  Chclogynus  ter  wille  van  den  goed  gekozen  naam 

niet  voor  dat  van  Anteon  of  Antaeon  prijs  te  geven.  Haliday 

zelf  schijnt  in  1838  de  twee  genera  nog  niet  onderscheiden  te 

hebben  en  de  door  hem  opgegeven  kenmerken  worden  door 

förster  afgekeurd,  die  er  anderen,  welke  evenwel  even  onzeker 

en  onduidelijk  zijn,  voor  in  de  plaats  stelt. 

Eörster's  zesde  genus  Myslrophorus  is  naar  eene  onbeschre- 
ven soort  opgesteld,  welk  insect  van  het  vrouwelijke  geslacht 

zou  zijn  en  geene  grijptarsen  aan  de  pooten  zou  hebben.  Het 

vormen  van  geslachten  zonder  gelijktijdig  beschrijven  der  ty- 

pische soort  is  eene  sterk  af  te  keuren  handeling,  daar  zij  de 

wetenschap  geene  enkele  schrede  vooruit  brengt  en  aan  vergis- 
singen de  deur  wagenwijd  open  zet.  Ruthe  meende  het  geslacht 

Myslrophorus  te  mogen  erkennen  in  zeker  ongevleugeld,  doch 

met  vangklaauwen  voorzien  insect  bij   Berlijn  gevangen  *),  doch 

*)  Vergelijk  Berliner  En1  ontologische  Zeitung  voor    1859  en  daar  in  het  opstel 

van  j.  F,  ruthe,  über  a.  röBSTfcB,s  Systematik  der  Proctotrupier,  p.  120. 
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om  dit  aan  te  nemen  moest  hij  tevens  aannemen,  dat  förster 

zich  in  de  sexe  van  zijn  insect  vergist  had,  't  geen  dan  een 
mannetje  zou  wezen,  en  bovendien  moest  hij  het  kenmerk  van 

de  korte,  lepelvormige  vleugels  over  het  hoofd  zien.  Mijns  in- 
ziens moet  het  geslacht  Mystrophorus  als  niet  bestaande  worden 

aangemerkt,  zoo  lang  er  geen  soort  van  beschreven  is,  die  met 

de  kenmerken  door  förster  opgegeven,  overeenstemt.  Het  laat- 
ste geslacht  in  de  tabel  van  förster  Aphelopus  dalm.  is  een 

eenigzins  afwijkend  geslacht,  gelijk  wij   boven  zagen. 

Eesumeerende  behouden  wij  slechts    de  volgende  genera : 

Dryinus  latr.  Antaeon  jur. 

Labeo  hal.  Aphelophus  dalm. 

Het  eerste  is  vereenigd  met  Gonatopus  ljungh,  het  derde 

met  Chelogynus  hal. 

In  het  eerste  geslacht  Dryinus  staat  voorop  de  Latreillaan- 
sche  soort,  welke  zoo  zeldzaam  is,  dat  er  slechts  twee  of  drie 

exemplaren  van  bekend  zijn,  een  van  welken  zich  bevindt  in  de 

zeer  rijke  verzameling  van  Prof.  förster  te  Aken.  Ik  heb  het 

voorregt  gehad  dit  insect  van  hem  op  bezien  te  erlangen  en 

heb  er  eene  afbeelding  in  omtrek  van  gemaakt,  welke  in  plaat 

verschenen  is  in  mijne  »  Schetsen,  ten  gebruike  bij  de  studie 

der  Hymen optera"  N*.  IV,  Plaat  J  Z.  Naauw keurige  afbeel- 
dingen, ook  wanneer  zij  slechts  omtrekken  geven,  zijn  mijns 

inziens  onmisbaar  tot  herkenning  van  geslachten  en  soorten 

en  7/t0  van  de  verwarring  heden  ten  dage  in  de  systematiek 
bestaande,  zoude  voorkomen  zijn,  indien  de  entomologen  in  het 

algemeen  even  goed  met  de  teekenstift  als  met  de  schrijfpen 

hadden  weten  om  te  gaan.  In  de  orde  der  Lepidoptera  heerscht 

minder  verwarring  dan  in  de  overigen,  't  geen  kennelijk  daar- 
aan toe  te  schrijven  is  dat  er  veel  meer  plaatwerken  over 

vlinders  bestaan,  dan  over  insecten  van  andere  orden. 

Eene  tweede  soort  is  de  Dryinus  tarraconensis  van  marshall, 

beschreven  en  afgebeeld  in   the    Entomologisf  s   Monthly    Maga- 

*  zine  voor    Eebrnarij    1868  *).     Deze    bezit   slechts   korte  vleu- 

*)  Vol.  IV,  pag.  204. 
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geitjes,    die    het    achterlijf    niet    bedekken    en  waarvan  de  zeer 
kleine  ondervleugels  niet  gelobd  zijn. 

Eene  derde  soort  is  de  Dryinus  pedeslris  dalm.,  die  echter 

eenigzins  afwijkt  doordien  het  voorhoofd  niet  zoo  diep  is  uit- 
gehold als  bij  de  vorige. 

Of  Gonatopus  pilosus,  formicarius,  lunatus  en  flavicomis  van 

thomsos  tot  het  geslacht  Dryinus,  zoo  als  wij  het  opvatten,  te 

rekenen  zijn,  zou  ik  niet  durven  beslissen ;  ik  vermoed  echter 
dat  het  zoo  is. 

Ook  zou  ik.  zeer  geneigd  zijn  den  Mystrophorus  formicae- 

formis  van  ruthe  daarin  op  te  nemen,  indien  de  vorm  van  het 
voorhoofd  als  uitgehold  beschreven  werd ;  ruthe  echter  bewaart 

daaromtrent  het  stilzwijgen,  't  geen  mij  doet  veronderstellen,  dat 
dit  convex  was. 

Met  volkomen  zekerheid  echter,  neern  ik  er  in  op  eene  nieuwe 

soort,  door  mijnen  vriend  ritsema,  thans  mijn  opvolger  aan 

's  rijks  museum  van  natuurlijke  historie,  in  de  maand  Julij  aan 

de  Vogelenzang  bij  Haarlem  gevangen,  en  die  ik  nu  zal  be- 
schrijven. 

DïtYINUS  SPECTEUM  m. 

Dryinus  apterus,    luteus,  nitidus,   pedibus  valde   terelibus, 

metathorace  ochraceo  maculis  duabus  fuscis.  g  2,5  mm. 

Dit  kleine  insect  van  weinig  meer  dan  2  millimeter  lengte,  is 

bruinachtig  geel  van  kleur,  onbehaard,  zeer  glanzig,  vooral  op 

den  schedel  en  het  achterlijf.  De  kop  is  tweemaal  breeder  dan 

de  prothorax,  smaller  aan  den  achterrand  dan  van  voren,  op 

het  voorhoofd  zeer  diep  uitgehold  en  aldaar,  zoo  het  schijnt, 

van  eene  fijne  gleuf  doorsneden  ;  midden  op  den  schedel  staan 

de  3  kleine,  zwarte  ocellen  in  een  driehoek  digt  bijeen.  De 

onderzijde  van  den  kop  is  eenigzins  bol ;  de  monddeelen  zijn  van 

dezelfde  kleur  als  die  onderzijde.  De  oogen  zijn  groot,  ovaal 

en  naar  voren  sterk  uitpuilend,  schier  pyramidaal,  in  het  leven 

goudgroen,  na  den  dood  zwart. 

De  sprieten  zijn  zoo  lang  als  de  thorax,  slank  met  de  beide 

eerste   leedjes    en  de  eindleden  iets  dikker,  het  derde  tweemaal 

VEKSL.    EN    MEDED.    AFD.    XATTTDBK      2(le    REEKS     DEEL    VIII.  11 
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langer    dan  het  tweede  en  bijzonder  dun;  de  toppen    van  allen 

en  het  geheele  laatste  iets  verbruind. 

Het  borststuk  is  zeer  slank  en  schijnt  uit  twee  knoopen  te 

bestaan,  waarvan  de  eerste  gevormd  wordt  door  pro-  en  meso- 
thorax,  de  andere  door  den  metathorax.  De  prothorax  is  vrij 

kort,  zeer  eng  bij  de  aanhechting  van  den  kop  en  schijnt  op 

den  rug  gezien,  half  cirkelvormig;  de  mesothorax  is  aan  de 

voorzijde  van  een'  dikken  zoom  voorzien  en  loopt  naar  achte- 
ren smal  toe;  zijne  lengte  over  den  rug  is  tweemaal  zoo  groot 

als  die  van  den  prothorax.  De  metathorax,  die  zoo  lang  is 

als  deze  beiden  te  zamen,  begint  met  een  halsvormig  gedeelte 

en  zet  zich  daarna  peervormig  uit ;  dit  laatste  gedeelte  is  rooder 

van  kleur,  dwarsgerimpeld  en  vertoont  aan  het  einde  twee  naast 

elkander  geplaatste  ronde  donkerbruine  vlekjes. 

Het  achterlijf,  met  een  smal,  zwart  steeltje  aan  den  thorax 

vastgehecht,  is  bij  uitnemendheid  glanzig  en  veel  breeder  dan 

de  metathorax,  doch  smaller  dan  de  kop.  De  tweede  ring 

schijnt  mij  toe  veel  langer  dan  de  derde,  dit  is  echter  aan  mijn 

voorwerp  niet  duidelijk  te  herkennen,  doordien  de  ringen  on- 

natuurlijk in  elkander  zijn  geschoven,  waarschijnlijk  in  doods- 

kramp,  waarbij  ook  de  eijerlegger  ver  buiten  het  achterlijf  is 

uitgestoken. 

De  pooten  zijn  licht  honiggeel  van  kleur,  zeer  slank  ei 

dun,  behalve  aan  de  voordijen,  die  bijzonder  dik  zijn  en  d( 

basis  der  overige  dijen,  die  ongeveer  knodsvormig  zijn;  gelijk 

de  dij  van  sommige  soorten  van  locustiden.  De  voorheupen 

zijn  draadvormig  slank,  de  voortarsen  van  grijpklaauwen  voor- 
zien. 

Het  ware  zeer  te  wenschen,  dat  van  deze  merkwaardige  soort 

nog  een  tweede  wijfje  gevangen  werd,  zoodat  men  een  dier 

beide  voorwerpen  zou  kunnen  onderwerpen  aan  het  naauwkeu- 

rig  onderzoek  dier  grijpklaauwen  en  vooral  van  den  legboor, 

welke  mij  voorkomt  in  vorm  eenigzins  van  dien  der  parasiti- 

sche  Hymenoptera  af  te  wijken. 

Omtrent  de  levenswijze  dezer  diersoort  kan  ik  geene  mede- 

deeling  doen  en  evenmin  iets  zeggen  omtrent  het  mannetje,  dat 

misschien  gevleugeld  is,  even  als  dat  van  Dryinus  / or micarius  latr. 
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In  het  bovenstaande  Opstel  is  sprake  geweest  van  het  ge- 
slacht Embolemus,  door  Prof.  westwood  gekarakteriseerd  en 

onder  de  Dryiniden,  of  zoo  als  hij  die  noemt,  de  Gonatopiden 

geplaatst,  later  door  Prof.  förster  daarvan  afgescheiden,  die 

daarop  zelfs  eene  afzonderlijke  familie  der  Embolemiden  grondde. 

In  deze  kleine  familie  (liever  groep)  plaatst  hij  als  tweede  ge- 
nus het  geslacht  Pedinomma  en  voegt  er  bij,  dat  hij  meent, 

dat  dit  iedentiek  zal  zijn  aan  westwood's  genns  Myrmeco* 
morphus,  \  geen  hij  slechts  uit  een  zeer  korte  opgaaf  van  aug. 

brullé  kent.  Den  naam  Pedinomma  handhaaft  hij  op  grond, 

dat  er  reeds  in  de  orde  der  Diptera  een  geslacht  Myrmemorpha 

bestaat.  Daargelaten  dat  Myrmemorpha  even  weinig  tegen  de 

regelen  der  Grieksche  woordvorming  zondigt  als  het  oude  en 

welbekende  Myrmeleofi,  zoo  is  nog  niet  duidelijk,  indien  al  die 

naam  verbeterd  moest  worden  in  Myrmecomorpha,  waarom  niet 

twee  genera  met  denzelfden  naam  in  twee  verschillende  orden 

van  insecten  zouden   kunnen  worden  geduld. 

Zelden  toch  zal  men  gevaar  loopen  van  zich  te  vergissen  en, 

bij  eenig  schrijver  iets  omtrent  een  van  beiden  lezende,  de  zaak 

op  het  verkeerde  genus  toe  te  passen,  omdat  de  persoonlijkheid 

van  den  schrijver  en  zijne  studiën,  of  de  aard  van  het  boek  of 

wel  de  mededeeling  zelve  wel  altijd  genoeg  aanduiding  zal  aan- 
bieden om  te  onderscheiden  of  er  sprake  is  van  eene  sluipwesp 

of  eene  vlieg. 

Dan  deze  benamingsquaestie  daarlatende,  wilde  ik  slechts  me- 
dedeelen,  dat  mijns  inziens  het  geslacht  Pedinomma  volkomen 

identiek  is  met  Myrmecomorphus  van  westwood.  Ik  bezit  na- 

melijk een  Zwitsersch  voorwerp  van  Myrmecomorphus  rufescens 

westw.,  waarvan  de  door  mij  vervaardigde  afbeelding  aan  den 

Oxforder  hoogleeraar  toegezonden  is  en  verklaard  te  zijn  over- 

eenkomstig met  zijne  Engelsche  voorwerpen  van  genoemde  soort ; 

alleen  bezaten  dezen  rudimenten  van  vleugels,  waarvan  het  Zwit- 

sersche  exemplaar  geen  spoor  vertoonde, 

Mijn  voorwerp  nu  past  ook  geheel  op  de  genus-beschrijving 
van  förster  met  dit  verschil  (daargelaten  dat  ook  förster  van 

rudimentaire  vleugels  spreekt)  dat  volgens  hem  Pedinomma  zeer 

kleine,  schier  onzigtbare,  ocellen  bezit,  terwijl  mijn  voorwerp 

die  evenmin  vertoont  als  de  voorwerpen  van  westwood. 

11* 
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Pörster  geeft  geen  soortsnaam  op  en  geene  beschrijving  der 

soort;  of  westwood  eenige  andere  beschrijving  van  zijn  M.  ru- 
fescens  gegeven  heeft,  dan  in  zijn  Generic  synopsis  aan  het 

einde  der  Introduction  to  the  modern  Classification  bleek  mij 

niet.  Wegens  de  zeldzaamheid  der  soort  heb  ik  gemeend  den 

lezer  van  dit  opstel  eene  dienst  te  bewijzen  door  het  geven 

van  eene  vergroote  afbeelding,  te  meer  daar  »de  soort  in  mijne 
reeds  eenmaal  genoemde  schetsen  ontbreekt. 

Sept.  1873. 

VERKLARING    DER    FIGUREN. 

Fig.  1  en  2 .  JDryinus  formicarius  latr.  rf . 

„    3  en  4.  Dryinus  spectrum  voll.  P 

„    5.  Myrmecomorphus  rufescens  westw. 

„    6.  Zijn  kop  en  de  3  voorste  leedjes  der  sprieten, 



S  C  Snellen  i\  Vollenhoven  .  Drjriniden. 

let  2  Brymus  formicaTius  Latr  d 

4  Drymus  spectrum  Voll.  + 

Myrmecomorpliiis  rufescens  Westw: 





BOUWSTOFFEN  VOOR  DE  GESCHIEDENIS 

DER 

WIS-  EN  NATUURKUNDIGE  WETENSCHAPPEN 

IN  DE  NEDERLANDEN. 

DOOR 

D.    BIERENS    DE   HAAN. 

III.      ADRIAAN    VLACK    EN    ZIJNE    LOGARITHMENTAFELS. 

1.  In  het  Eerste  opstel,  over  de  eerste  invoering  der  brig- 
giaansche  logarithmen  op  het  vasteland,  heeft  adriaan  vlack 

reeds  eene  hoofdrol  gespeeld.  Wij  zagen  daar,  dat  hij,  van 

deftige  afkomst,  en  eene  geleerde  opvoeding  genoten  hebbende, 

de  latijnsche  tafels  van  de  Engelschen  vertaalde  en  bewerkte, 

en  tevens  als  boekdrukker  en  uitgever  van  de  beide  werken 

'/Nieuwe  Telkonst"  in  4°  en  in  8°  optrad.  Zijne  voortvarende 
werkzaamheid  was  echter  hiermede  niet  tevreden,  maar  uitte 

zich  op  nog  andere  wijzen. 

Hij  had,  evenzeer  als  zijn  medewerker  ezechiel  de  decker, 

het  gewigt  en  de  waarde  van  de  logarithmen  reeds  dadelijk  be- 

grepen ;  daarom  hield  hij  zich  bezig  niet  het  berekenen  der 

logarithmen  voor  de  getallen  20000  tot  90000,  welke  zeventig 

Chiliaden  door  henry  briggs  waren  overgeslagen.  En  hierdoor 

was  hij  in  staat  om  in  1  628  zijne  Arithmetica  Logarithmica  *) 

in  het  licht  te  geven,  waarvan  ook  te  gelijker  1ijde  eene  fran- 

sche  uitgaaf  Arithmétique  Logarithmetique  2)  verscheen,  en 
waarschijnlijk  ook  nog  eene  hollandsche :  in  allen  gevalle  ko- 

men er  sommige  titels  van  onderdeelen  van  dit  werk  in  liet 

hollandsch  voor,  zooals  bijv.  in  de  aangehaalde  fransche  uit- 

gave —  in  mijn  bezit :  doch  hierop  zal  straks  worden  terug- 

gekomen. 
Welk  hoog  gewicht  vlack  aan  de  Logarithmen  hechtte,  blijke 
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vooreerst  uit  het  motto  der  latijnsche  uitgaaf,  dat  hij  van  briggs 

ontleende  //  Devs  nobis  vsvram  vitae  dedit  et  ingenii,  tanqvam 

pecvniae,  nvlla  praestitvta  die11,  waarvoor  hij  bij  de  fransche  uit- 
gaaf in  de  plaats  schreef  //  Diev  novs  a  donné  Tvsage  de  la 

vie  et  d'entendenient,  plvs  qv'il  n'a  fait  par  Ie  temps  passé". 
Daarenboven  laat  hij  zich  in  de  Voorrede  aldus  uit  (hier  vol- 

gen zijn  woorden  uit  de  fransche  uitgaaf). 

//Il  y  a  environ  deux  ans ;  qu'il  me  vint  d'adventure  entre 
les  mains  ||  VAriihmètique  Logarithmetique  de  Monsieur  henry 

brigs  ....  ainsi  d'autrepart  en  la  communiquant  avec  quel- 

ques  nns,  je  recognus  bien  tost  j]  que  c'estoit  un  ouvrage  tout 
incognu  en  ce  Pays  Bas,  ....  pensay  faire  chose  ||  aggreable  a 

plusieurs  de  faire  remettre  ledit  Livre  sur  la  Presse :  sans  tou- 

tesfois  ||  estre  resolu  du  commencement  en  quelle  maniere  je  Ie 

devrois  plublier  (sic).  A  la  fin  j|  trouvay  bon  de  Tagencer  ainsi 

qu'il  vous  est  icy  presenté/'  dat  is  met  de  zeventig  nieuwe 
Chiliaden  logarithmen  verbonden,  en  met  slechts  tien  mantissen. 

Deze  woorden  stemmen  geheel  overeen  met,  ja  zij  kunnen 

dienen  4ot  bevestigir.g  van  mijne  onderstelling  (zie  het  Eerste 

opstel),  waarom  het  //Groote  vVerck"  van  ezechiel  de  decker 
wel  eerst  beloofd  werd,  toen  vlack  omtrent  de  uitgaaf  zijner 

Logarithmen  nog  tot  geen  besluit  was  gekomen ;  en  hoe  dit 

Groote  Werck  later  plaats  heeft  moeten  maken  voor  zijne  Arith- 

metica  Logarithmica.  Verder  volgt  nog  uit  deze  woorden  en 

het  geheele  gemis  van  den  naam  van  ezechiel  de  decker,  dat 

vlack  het  invoeren  der  Briggiaansche  Logarithmen  aan  zich 

zelven  toeschrijft;  zooals  wij  in  het  Eerste  opstel  zagen,  is  e. 

de  decker  daartegen  nooit  opgekomen. 

Wat  de  hollandsche  uitgaaf  betreft,  behalve  het  bewijs  daar- 

voor reeds  aangehaald,  bestaat  er  nog  een  brief  van  H.  briggs  3), 
waarin  hij  het  volgende  zegt : 

To  his  very  good  and  muche  respected  frende  Mr.  john  pell 

at  ïrinitie  Coll.   in  Cambridge. 

....  My  desire  was  to  have  those  Chiliades  that  are  wantinge 

betwixt  20  and  90  calculated  and  printed,  and  I  had  done 

them  all  almost  by  my  selfe,  and  by  some  frendes  [de  heer 

j.  w.  l.  glaisher  meent  dat  daaronder  edm.  gunter  en  j.  welles 

van  deptford,   de  schrijver    van  de  in  het  eerste  opstel  bespro- 
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ken  Sciographia,  waren,  (zie  Philos.  Magazine,  May  1873)  whom 

my  mies  had  sufficiently  inforined,  and  by  agreement  the  bu- 
siness was  conveniently  parted  amongst  us ;  but  T  am  eased  of 

that  charge  and  care  by  one  adrian  vlacque,  an  Hollander, 

who  hathe  done  all  the  whole  hundred  chiïiades,  and  printed 
them  in  Latin,  Dutche,  and  Erenche,  1000  bookes  in  these  3 

languages,  and  hathe  sould  them  almost  all.  But  he  hathe  cutt 

of  -i  of  my  figures  throughout;  and  hathe  left  out  my  Dedica- 
tion,  and  To  the  reader,  and  two  chapters  the  12  and  13,  in 
the  rest  he  hathe  not  varied  from  me  at  all. .  .  . 

Uit  dezen  brief  blijkt  dus,  —  behalve  het  vriendelijk  karakter 
van  briggs,  die  van  deze  voor  hem  toen  zeker  min  aangename 

zaak  slechts  de  lichtzijde  opvat,  —  nog  voor  ons  doel,  dat  a,  vlack 
duizend  exemplaren  van  zijn  Arithmetica  Logarithmica  in  liet 

latijn,  hollandsch  en  fransch  heeft  gedrukt ;  en  dat  die  reeds  in 

October  1628  grootendeels  zouden  uitverkocht  zijn:  maar  het  is  mij 

niet  mogen  gelukken,  ergens  zulk  een  exemplaar  met  hollandsch 

voorwerk  vermeld  te  vinden.  Dit  merkwaardig  verschijnsel  schijnt 

op  de  volgende  wijze  verklaard  te  moeten  worden.  De  engelsch- 

man  e.  miller  gaf  in  1631  te  Londen  Logarithmentafels  uit  4), 
die  volkomen  overeenkomen  met  die  van  vlack,  maar  die  een 

engelsch  voorwerk  hebben :  en  daarbij  komt  het  bij  enkele  exem- 

plaren voor,  dat  de  onderdeelen  nog  de  hollandsche  titels  van 

vlack  hebben,  die  men  vergeten  heeft  daaruit  te  verwijderen. 

Men  mag  dus  onderstellen,  dat  vlack  een  groot  aantal  zijner 

groote  tafels  in  Engeland  heeft  verkocht,  en  dat  deze  door  e. 

miller  met  engelsch  voorwerk  werden  voorzien,  nadat  het 

hollandsche  voorwerk  verwijderd  was.  Op  die  wijze  zoude  het 

zich  laten  verklaren,  dat  die  hollandsche  uitgaaf  zoo  zeldzaam 

is  geworden,  misschien  in  het  geheel  niet  meer  bestaat.  Een 

ander  verschijnsel,  hieraan  geheel  gelijkvormig,  kan  de  waar- 

schijnlijkheid dezer  verklaring  bevestigen.  De  tafels  toch  van 

de  //Nieuwe  Telkonst  in  8°"  vindt  men  evenzeer  terug  achter 

een  engelsch  werk  der  Sciographia  van  j.  w(ells),"  dat  te  Lon- 
don  in  1635  uitkwam;  of  achter  hetzelfde  werk  in  het  En- 

gelsch vertaald  //The  compleat  Art  of  Dyalling,  by  j.  wells. 

Londen  1637".  In  den  regel  zijn  de  hollandsche  titels  voor  de 
verschillende  tafels  er   uitgenomen,    maar  soms  vindt   men  nog 
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deze  titels,  ter  helft  opgescheurd,  die  daarin  vergeten  zijn.  Deze, 

minstens  genomen,  zonderlinge  wijze  van  handelen  mag  wel  de 

oorzaak  zijn,  dat  beide  tafels  de  //  Arithmetica  Logarithmica" 
van  a.  vlack  en  de  »  Nieuwe  Telkonst  in  8°"  van  e.  de  decker 

al  spoedig  zoo  zeldzaam  zijn  geworden.  Zoo  komen  er  op  het 

schutblad  van  mijn  exemplaar  der  fransche  uitgave  van  de  Arith- 

metique  Logarithmetique  de  volgende  woorden  voor. 

//Desen  bouck  behoort  toe  balthasar  van  merenburgh.  Gecoght 

om  2  Ducatons  tot  Middelburgh  ;"  en  daaronder  met  andere 
hand :  '/  Door  ruylinge  van  den  voorsz  voor  het  tweede  deel 

van   Nepers    Telkonst    geschiet    den    26   Martij   1667,  hoor  nu 

toe    MICHIEL    DEYLMAN." 

Waaruit  blijkt  dat  de  //  Nieuwe  Telkonst",  een  klein  boekje 

in  8°,  reeds  in  1667  zoo  zeldzaam  was,  dat  het  jn  waarde  gelijk 
werd  gerekend  met  de  groote  foliant  van  vlack,  die  zijnerzijds 

toch  ook  duur  werd  betaald,  voor  de  waarde  van  het  geld  in 

dien  tijd,  wel  te  verstaan.  Misschien  ook,  dat  de  kleine  tafels 

van  vlack,  die  zeer  handig  voor  het  gebruik  waren ,  en  een  groot 

aantal  herdrukken  beleefden,  allengs  de  grootere  tafels  bij  ons 

uit  het  gewone  verkeer  weerden,  en  ook  op  die  wijze  aanleiding 
gaven  tot  hun  zeldzaam  voorkomen. 

Van  deze  //  Arithmetica  Logarithmica"  verscheen  er  ook  een 
herdruk  en  wel  te  Pekin  in  China  in  den  jare  1721  5). 

2.  In  het  jaar  1633  drukte  a.  vlack  op  nieuw  twee  groote 

tafels.  De  eene  is  van  hemzelven  en  zal  straks  ter  sprake  ko- 

men :  de  andere  is  de  //  Trigonometria  Brittannica"  van  gelli- 
brand  6).  In  de  voorrede  verhaalt  deze,  dat  verscheidene  voor- 

name mathematici  hem  tot  het  berekenen  dezer  tafels  hadden 

aangespoord,  en  noemt  daaronder  voornamelijk  onzen  vlack  //  Or- 
natis&imi  denique  nee  non  eruditi  Viri  Domini  adriani  vlacci 

rogatu."    Deze  voorrede  begint  aldus: 
//  Matbematum  Cultoribus  jj  S.  D.  [|  henricus  gellibrand.  || 

.  . .  Deo  au-  ||  tem  Moderatori  omnium  Sapieniissimo,  visum  est 

Apellem  hunc  Nostrum  septuagena-  ||  rium,  in  ipso  quasi  Operis 
hu  jus  vestibulo  sibi  e  terris  evocare.  Cum  enim  ante  annos  plus  || 

minus  triginta,  Canonem  hunc  Sinuum,  ad  quindecim  loca,  per 

aequationes  Algebraicas,  ||  &  Difierentias  ipsis  Sinubus  proportio- 

nales  a  primis  fundamentis  accurate  extructum  ab-  ||  sol  visset,  .  .  . 
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tandem  Operi  nianiim  aegre  admovens,  in  ipso  ut  obstetricum 

more  dicam  puer-  (J  perij  quasi  nisn  vitam  simul  cum  Libro 

primo  [handelende  over  de  Logarithmotechnia  pag.  1 — 60]  ter- 

minavit,  ne  vestigia  quidem  fabricae  jj  Libri  secundi  [hande- 

lende over  de  Trigonometria  plana  &  sphaerica  pag.  61 — 110] 
post  se  relinquens ....  E  Collegio  Greshamensi,  ij  ante  diem  ter- 

tium  Calendas  Novembris  Anno  Salutis  M.DC.XXXTI." 

Hieruit  blijkt,  dat  briggs  eigenlijk  deze  tafels  had  begonnen 

uit  te  werken ;  en  ook  later  zullen  wij  zien,  dat  vlagk  de  uit- 

gave op  zich  had  genomen  op  het  verzoek  van  briggs  zei  ven. 

De  waarden  zijn  hier  in  tien  mantissen  gegeven,  met  de 

verschillen,  die  men  vindt  tusschen  elke  twee  opeenvolgende 

waarden,  op  dezelfde  wijze  als  dit  ook  geschiedde  in  de  Arith- 
metica  Logarithmica  van  §   1 . 

De  graden  zijn  in  honderdste  deelen  verdeeld,  die  in  de  eerste 

kolom  op  iedere  bladzijde  voorkomen ;  terwijl  de  laatste  kolom 

hunne  herleiding  tot  minuten  en  secunden  bevat,  ten  einde 

die  tafels  ook  voor  de  sexagesimale  verdeeling  geschikt  te  ma- 

ken. De  zes  middelste  kolommen  bevatten  de  sinus,  tangens 

en  secans,  en  hunne   logarithmen. 

Briggs  beleefde  dus  de  uitgaaf  dezer  tafels  niet:  zij  werden  echter 

door  vlack  op  zijne  eigene  kosten  en  voor  eigen  rekening  gedrukt. 

Niet  ten  onrechte  had  men  in  die  tijden  groote  verwachtin- 

gen van  het  tientallige  stelsel.  Vandaar  dat  briggs  dadelijk  zijne 

logarithmen  met  het  grondtal  10  berekende,  nadat  joh.  napier 

zijne  eigene  logarithmen  had  uitgegeven :  zoo  wilde  gellibrand 

ook  nu  den  graad  althans  tiendeelig  verdeden,  —  een  eerste 
stap  tot  de  tiendeelige  verdeeling  van  den  cirkelomtrek  die 

anderhalve  eeuw  later  werd  beproefd,  doch  met  slecht  gevolg. 

Ditzelfde  verschijnsel  kwam  reeds  in  het  Eerste  opstel  ter  sprake 

omtrent  het  muntstelsel  en  de  behandeling  van  tiendeelige  breu- 

ken die  als  geheelen  zouden  kunnen  behandeld  worden  naar 

//  de  Thiende1'  van  sdion  stevin.  En  werkelijk  hadden  die  schrij- 
vers geen  ongelijk  van  te  meenen,  dat  toen  reeds  binnen  kor- 

ten tijd  eene  regelmatige  en  oordeelkundige  invoering  van  dit 

tiendeelige  tal:  telsel  overal  te  wachten  was,  en  daarvoor  reeds 

hunne  rekenwijzen  en  hulptafels  inrichtten.  Zij  badden  ech- 
ter buiten    de    kracht    der    gewoonte,    dat    groote    beginsel  van 
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slepende    wrijving   gerekend,    dat    zooveel   goeds    tegengehouden 
heeft. 

3.  Hoezeer  adriaan  vlack  met  het  beginsel  der  tiendeelige 
verdeeling  zeer  was  ingenomen,  begreep  hij  toch  dat  men  voor 

het  tegenwoordige  nog  tafels  naar  de  sexagesimale  verdeeling 

noodig  had.  Hij  gaf  daarom  in  hetzelfde  jaar  zijne  //  Trigono- 

metria  Artincialis1,  7j  uit. 
Ook  deze  tafels  gewen  tien  mantissen.  De  eerste  bundel,  de 

//  Magnus  Canon  Trianguloruui"  geeft  telkens  waarden  voor 
elke  tien  secunden;  hier  staan  de  verschillen  in  afzonderlijke 
kolommen,  waarvan  ieder  bladzijde  er  zeven  heeft,  met  de  vol- 

gende hoofden. 

//Sinuum  Logarithmi;  Differ. ;  Sin.  Comple.  Logarithmi ;  Dif. ; 

Tangen.  Logarithmi;  Difler.  communis;  Tang.  Compl.  Loga- 

rithmi." 
In  den  tweeden  bundel,  de  //  Briggii  Tabula"  vindt  men  op 

iedere  bladzijde  drie  hoofdkolommen,  die  elk  weder  in  drie  dee- 

len  zijn  gesplitst  met  de  hoofden : 

f/Nu. ;  Logarithmi ;  Difl'." 
Iedere  bladzijde  bevat   150  logarithmen,  mede  met  tien  man- 

tissen.  Op  de  laatste  bladzijde  komt  een  lijst  van  Errata  voor, 

79  in  de  Logarithmen,  40  in  de  verschillen. 
Men  ziet  dat  in  beide  tafels  de  verschillen  niet  meer  tusschen 

de  opeenvolgende  waarden  voorkomen,  zooals  vroeger  het  geval 

pleegde  te  zijn,  maar  in  afzonderlijke  kolommen:  en  deze  laat- 
ste manier  is  ook  sedert  gevolgd. 

In  de  Voorrede  geeft  vlack  een  geschiedkundig  overzicht 

van  het  ontstaan  zijner  tafels,  zonder  daarbij  met  een  en- 

kel woord  van  de  //Nieuwe  Telkonst  in  8°"  of  van  ezechiel 

de  decker  gewag  te  maken.  Hij  verhaalt  hoe  hij  in  de  eer- 
ste plaats  de  Arithmetica  Logarithmica  binnen  een  door  hem 

vooruit  bepaalden  termijn  heeft  berekend  en  uitgegeven  [//  Mi- 

rificus  Logarithmorum  usus  a  primo  tempore  quo  Mum  cognovi, 

adeö  Mihi  semper  arrisit  Candide  Lector,  ut  quaecumque  ad 

faciliorem  fy  per fecliorem  nobilissimae  Matheseos  praxin  illorum 

adjumento  conducere  videbantur,  summis  viribus  promovere  ty 

publici  juris  facere  conatus  sim:  Cum  enim  in  prima  edilione 
JjOndinensi    Arithmeticae    Logarithmicae    Doctissimi   D.  henrici 
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biggii  Logarithmos  numerorum  a  20000  ad  90000  maxime  de- 
giderari  vidissem,  quamquam  sine  multis  vigiliis  confici  non 

poterant :  incredibili  tarnen  animi  cum  voluptate  laborem  islum 

aggrediebar,  at  que  integrum  opus  ad  tempus  Mihimet  ipsi  prae- 

fixum  ad  optatum  finem  perducebam'' 'J  ;  hoe  hij  daarna  op  het 
verzoek  van  briggs,  en  na  diens  dood  van  gellibrand,  op  zijne 

kosten  en  onder  zijne  leiding  de  u  Trigonometria  Brittannica" 
had  uitgegeven.  Maar  hij  meende  dat  de  tiendeelige  verdeeling 

niet  dadelijk  door  de  wiskundigen  goed  opgenomen  zoude  wor- 

den [f non  omnes  Mathematicarum  artium  cultores  aeque  avidè 

novum  isfum  Canonem,  ad  usus  suos  excepturos'n]  '/hoezeer  dan 
ook  deze  verdeeling  werkelijk  veel  beter  was  [prae  hactenus 

usifald  longe  praestantior  propter  facilitatem  calculi  Mihi  vide- 

bal'm/"],  en  door  de  wiskundigen  met  graagte  was  ontvangen  [//  et 

d  Viris  quihusdam  eruditissimis  jamdudum  aestimata  est"]  ;  ook, 
dat  hare  toekomst  verzekerd  scheen ;  waarbij  hij  zich  echter  om- 

trent dit  laatste  punt  vergiste,  zooals  reeds  boven  werd  opge- 

merkt. Dit  waren  de  redenen,  die  hem  noopten,  deze  sexage- 

simale  tafels  der  //  Trigonometria  Artificialis"  uit  te  geven,  die 
reeds  drie  jaren  vroeger  door  hemzelven  waren  berekend  [//  pla- 

cuil  ettam  Canonem  hunc  Logarithmorutn  pro  Sinubus  &  Tan- 
gentibus  ad  decades  Secundorum  scrupulorum  ante  annos  tres 

a  Me  construct um,  in  eruditi  hujus  Orbis  Solem  perducere"']. 
Aan  het  slot  der  voorrede  zegt  hij  zijn  uiterste  best  gedaan  te 

hebben,  om  zich  tegen  drukfouten  te  vrijwaren  [//  summam  ad- 

hibuisse  diligentiam  ut  ab  erratis  Typograpliicis  purus  trader e- 
tur;  scio  eniin  quanti  ea  res  sit  momenti,  fy  quam  foede 

doctor  um  Virotum  opera  Typographorum  negligentid  saepissime 

contaminentur ;  atque  ideo  sedulus  corrector  ei  semper  adfui"~\. 4.  Boven  kwamen  reeds  de  kleine  tafels  van  adriaan  vlack 

ter  sprake :  en  dit  is  eene  nieuwe  dienst  aan  de  wiskundigen 

bewezen,  van  niet  geringer  gewicht  dan  de  oude  reeds  ge- 
noemde. Vlack  begreep  terecht,  dat  zijne  groote  tafels  wel  veel 

nut  zouden  doen  bij  de  eigenlijk  gezegde  wiskundigen,  maar 

dat  voor  de  invoering  in  het  dagelij ksche  leven  en  voor  het 

gewone,  dagelijksche  gebruik,  een  kleiuer  handboek  met  loga- 

rithmen  van  minder  aantal  mantissen  meer  ingang  zoude  vin- 

den en  alleen  de  dagelijksche  toepassing  mogelijk  zoude  maken. 
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Dit  bewoog  hem  tot  het  uitgeven  van  zijne  //  Tabulae  Sinuum, 

Tangentium,  Secantium  &c  in  80.11  met  zeven  mantissen ;  en  dat  hij 
hierin  niet  heeft  misgetast,  bewijzen  de  vele  herdrukken,  die  van 

deze  Tabulae  voorkomen,  en  die  later  door  een  groot  aantal 

van  dergelijke  handboeken  werden  opgevolgd. 

Het  eerst  kwamen  deze  tafels  uit  te  Gouda  in  1636,  waar- 

van ik  echter  nimmer  een  exemplaar  gezien  heb.  Later,  toen 

hij  als  boekhandelaar  in  's  Gravenhage  zich  had  gevestigd,  ver- 
schenen er  nog  drie  uitgaven  aldaar  in  1661  8),  in  1665  9) 

en  in  1666  10).  De  eerste  was  in  het  hollandsch,  de  tweede  in 

het  latijn,  de  derde  in  het  fransch :  dit  verschil  in  talen  betreft 

echter  alleen  het  voorwerk,  vel  A — C;  hetgeen  verdeeld  is  in 

zes  Capittels.  Het  eerste  handelt  //  Van  het  Gebruyck  van  dese 

Tafels ;"  het  tweede  //  Van  de  resolutie  der  Reehtlinise  Rechthoe- 

kige Driehoeken"  (YII  Prop.) ;  het  derde  //  Van  de  resolutie  van 

de  Reehtlinise  Schee fhoeckige  Drie-hoecken"  (V.  Prop.) ;  het  vierde 

//  Van  de  calculatie  der  Spherische  Rechthoeckige  Drie-hoecken" 
(XVI  Prop.) ;  het  vijfde  //  Van  de  Resolutie  van  de  Spherise 

Scheefhoeckige  Drie  hoecken"  (XTI  Prop.) ;  en  een  //Byvoeghsel 

Van  Astronomische  Questien"  (XXII  Prop.)  en  //Questien  van 

Interesten1'  (VII  Prop.).  Alle  regels  worden  telkens  in  woor- 
den omschreven.  De  tafels  zelve  hebben  steeds  denzelfden  ti- 

tel. De  eerste  //Canon  Sinuum,  Tangentium,  Secantium;  et  Lo- 

garithmorum  Pro  Sinubus  et  Tangentibus  ad  Eadium  10000000." 
geeft,  als  men  het  boek  openslaat,  tot  hoofden  op  de  linker 

bladzijde  de  volgende  zes  kolommen : 

Minut. ;  Sinus ;  Tangës  ;  Secans ;  Log.  Sin. ;  Log.  Tang. ; 

geldende  voor  bijv.  n  Grad,  terwijl  op  de  rechterzijde  dezelfde 

kolommen  voorkomen,  geldende  dan  voor  90  —  n  Grad.  Ieder 

bladzijde  bevat  30  Minaten;  dus  de  linker  loopt  van  0  tot  30 

of  van  30  tot  6  0,  terwijl  de  rechter  dan  loopt  van  60  tot  30 

of  van  30  tot  0.  Op  die  wijze  vindt  men  de  zes  goniometrische 

lijnen  met  de  logaritlimen  van  sinus,  tangens,  cosinus  en  cotan- 

gens voor  de  graden  0  tot  45,  en  dus  ook  voor  de  volgende  45 

tot   90,    voor  alle  opvolgende  minuten. 

De  tweede  '/  Tabula  Logatithmorum  [deze  drukfout  vindt 

men  nog  herhaaldelijk  in  latere  drukken,  hoezeer  soms  de  T  met 

de  pen  in  eene  R  is  veranderd]  Pro  numeris  ab  1,  ad  10000, " 
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bevat    op    ieder    bladzijde    de  logarithmen  van   100  getallen  in 
drie  kolommen  verdeeld  van  34  getallen  elk,  zoodat  het  laatste 

getal  in  een  kolom  in   de  volgende  wordt  herhaald.     Ieder  ko- 
lom is  weder  verdeeld  in  twee  kleine,  met  de  hoofden 

N.       Logarith. 

Alle  waarden  zijn  in  zeven  mantissen  gegeven,  zonder  opgave 
van  difierentiën  of  verschillen,  die  eerst  later  in  zulke  kleine 

tafels  zijn  ingevoerd. 

Verder  werden  deze  tafels  nog  uitgegeven 

te  Leiden  in   1651,   1670; 

te  Amsterdam  in  1665  H),     1673^),   ló8113),    1683,    1689, 

1706,   1721,  1742  14),   1784  15); 

door  abraham  de  graaf  te  Amsterdam  in  1665  1G)  ; 
en  in  Duitschland, 

te  Leipzig  in   1725,   1738  l7/,    1768,  1778; 
door    j.    j.    hentschen    te    Frankfort  a.  M.  en   te   Leipzig,  in 

1748  IS)  zonder    den  naam  van  hentschen,    die  zich  echter  in 

den  derden  druk  bekend  maakt:  in  1757  19),  1763  20),  1768; 

door  j.  j.  ebert,  te  Leipzig,  in  17 9 O21  },    1808  22); 

door  g.  nordmann  te  Leipzig,  in  1821  23;; 
in  Frankrijk,  te  Lyon  16  70,   1760. 

Omtrent  deze  uitgaven  is  het  volgende  op  te  merken. 

Bij  de  uitgave  van  j.  ebebt  is  de  inleiding  (24  bladz.)  terugge- 

bracht tot  het  eerste  hoofdstuk,  en  zijn  de  overige  vijf  wegge- 
laten :  dit  geschiedde,  om  plaats  te  winnen  voor  de  bijvoegsels. 

Vooreerst  is  tusschen  de  beide  tafels  eene  andere  tusschenge- 

voegd  met  den  titel :    „  Tabvla  Logarithmorvm  Sinvvm  et  Tan- 

6ENTIVM    PRO    SINGVLIS    MINVTIS    SECVNDIS    PRIMI    GRADVS."  Waarin  dus 

voor  elke  secunde  van  minuut  1 — minuut  60  de  logarithmus 
1  van  de  sinus  en  de  tangens  in  7  mantissen  gegeven  worden 

(62  bladz.).  En  nog  is  achter  de  tweede  (nu  de  derde)  tafel, 

een  vierde  gevoegd.  //  Tabvla  nvmerorvm  qvadratorvm  et  cv- 

bicorum  ab  s  vsque  ad  1000."  (16  blz.,  en  eene  vijfde  //Tabvla 
RADICVM    QVADRATORVM     ET    GVBICABVM     PRO   NVMER1S     NATVRALI    SERIE 

crescentibvs  ab  s  vsque  ad  1000. "  (16  blz.)  met  zeven  mantissen. 
De    uitgave    van    nordmann    is    geheel    anders    ingericht    dan 

de     vorige    uitgaven,     die    tot    en    met    die  van  hentschen  en 

ebert  toe,  zoo    als  wij  zagen,  in    hoofdzaak    steeds    dezelfde  in 
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richting  hadden  behouden.  Na  de  Voorrede  (bl.  V — VIII, 

vindt  men  in  de  drie  eerste  vellen  A — C.  blz.  1 — 26,  de  '/Ein- 

leitung",  eene  korte  beschrijving  en  gebruiksaanwijzing  dezer  ta- 
felen :  iedere  bladzijde  is  daarbij  in  twee  helften  verdeeld,  de 

linker  geeft  de  hoogduitsche,  de  rechter  de    latijnsche  tekst. 

De  eerste  tafel  geeft,  als  men  het  boek  openslaat,  op  de 

linker  bladzijde  acht  kolommen  voor  de  hoofden 

M. ;  Sin.;   Cosin. ;   Tang.;  d    1";   Cotang. ;   d.    1";   M. 
op  de  rechter  bladzijde  evenzeer  zeven  kolommen  met  de  hoofden 

M.;Log.  Sin.;  Log.  Cosin.;  Log.  Tang.  j  d.  com.  1"  ;  Log.  Cot. ;  M. 
iedere  dubbele  bladzijde  geldt  alzoo  voor  30  Minuten. 

Bij  de  tweede  tafel  bevat  iedere  bladzijde,  even  als  vroeger, 
drie    kolommen,    maar    iedere    kolom   is    onderverdeeld    in    drie 

kolommen,  met  de  hoofden 

i    ii 

N;  T"    'Vi     ;  d. 

Loganth.  ' De  minuten  en  secunden  geven  den  boog  aan,  wiens  aantal 

secunden  door  het  getal  onder  N  bepaald  is.  Achter  d  komen 

de  beide  eerste  cijfers  van  de  differentien :  in  de  kolom  zelve 

telkens  de  twee  laatste  cijfers  van  die  verschillen.  Boven  aan 

de  bladzijde  komen  telkens  de  overeenkomstige  bekende  getallen 

Sen  V,  Ten  V  voor,  die  dienen  om  de  Logarithmen  der  Sinussen 

en  Tangenten  te  berekenen  voor  bogen  kleiner  dan  2°  46'  40". 
Op  bladz.  285  vindt  men  eenige  grootheden,  die  met  den 

modulus  en  het  getal  n  te  zamen  hangen. 

Daarop  volgen  nog  tafels  van  quadraat-  en  cubiek-getallen 

en  van  quadraat-  en  cubiek-wortels ;  alsmede  lengten  van  bogen. 
5.  Behalve  de  nu  behandelde  Logarithmentafels  heeft  vlack 

in  1632  nog  uitgegeven  // Ephemerides  Motuum  Coelestium  ac 

annos  1633 — 1636  24).  Met  dit  zeldzame  boek  ben  ik  door 
vriendelijke  bemoeiing  van  Prof.  enschede  in  kennis  gekomen. 

De  voorrede  is  belangrijk  genoeg,  om  die  hier  over  te  nemen. 
//Praefatio  ad  Lectorein. 

Annus  est,  et  quod  excurrit,  Amice  Lector,  ex  quo  Doctissi- 
mus  Vir  d.  philippus  lansbergius  Tabulas  suas  Mediorum  Mo- 

tuum et  Prostaphaerensium  Lunae  mihi,  turn  forte  Angliam  e 

Zelandia  petenti,  liberaliter  communicavit.  Quando  vero  in 

Patriam  reversus  sum,  coepi  motus  Lunae  in  largum  et  latum 
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e  Tabulis  iisdem  per  otium  supputare :  nam  reverendus  Author, 

propter  aetatem  et  continuos  fere  morbos,  hunc  laborem  aliis 

relinquere  decrevit.  Eos  cum  ad  annos  aliquot  absolvissem, 

haberemque  etiam  loca  Solis  ante  biennium  per  me  calculata 

e  Tabulis  ejusdem  Authoris  jamdudum  editis  in  Progyinn.  de 

Motu  Solis ;  putavi  me  quamplurimis  non  modo  rem  gratam, 

sed  et  utilissimam  facturum,  si  ea  publici  juris  facerein  :  Non 

ignorant  enim  Astronomiae  periti,  maximi  esse  momenti  Lumi- 

narium  motus  praecise  cognoscere  ad  quodvis  tempus,  multos- 

que  Yiros  eruditos  et  industrios  valde  sudasse,  ut  arte  id  doce- 
rent;  Nullus  vero  eorum  hactenus  id  efficere  potuit :  non  parum 

enim  tam  recentiorum  quam  veterum  omnium  Tabulae  a  Coelo 

discrepant,  adeo  ut  Tychonicae  atque  Keplerianae  (quae  et 

caeteras  antecellunt)  coepissime  in  motibus  Lunae  ad  integrum 

Gradum  et  amplius  a  Lansbergianis  differant,  quas  accurate  resti- 

tutas  esse,  peritissimi  omnes  (uti  spero)  Astronomi  testabuntur. 

Cunctatus  igitur  non  fui,  quin  has  Ephemerides  Luminarium 

ad  annos  1633,  1634-,  1635  et  1636  tibi  commuuicarem. 

quibus  motus  reliqnorum  Planetarum  e  Tabulis  Lansbergianis 

quoque  supputandos  libentissime  adiungere  voluissem,  sed  cum 

illae  nondum  publicae  factae  sint  (Typographo  integrum  Opus 

Astronomicum  Clarissimi  Viri  in  manibus  liabente)  typique  et 

calculus  eorum  moram  aliquam  requirant :  malui  fructus  ex  illis, 

praesertim  e  motu  Lunae  quoad  investigationem  incognitae 

Longitudinis  cuiusvis  loei  (rem  Nauticis  vastissimum  Oceanum 

pererrantibus  utilissimam)  excerpendos,  interim  cuivis  utendos 

praebere.  Desideratorum  autein  loco,  placuit  addere  motus  Pla- 
netarum, quos  doctissimus  joannes  kleperus  (sic)  ante  annos 

aliquot  edidit,  una  cum  zyzygiis  forma  anti  qua  dispositis,  atque 

id  quam  plurimis  gratissimum  fore  iudicavi :  Compertum  enim 

est  mihi,  novam  Adspectuum  dispositionem  in  Ephemeridibus 

kepleri,  multis  formae  origani  aliorumque  Ephemeridum  Scrip- 

torum  assuetis,  non  arridere,  denique  in  his  aliisque  Provin- 

ciis  et  ïtegionibus  magnam  esse  penuriam  Exemplarium  non  so- 

lum  origani,  sed  et  kepleri,  quorum  Ephemerides  apud  Bi- 

bliopolas  nostros   non  reperiuntur  venales. 

Instructionem  quoque  quoad  utilissimos  atque  nobilissimos 

harum  Ephemeridum   usus  in  discentium  gratiam  adiunxi. 
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Tu,  benevole  Lector,  his  utere,  donec  ad  annos  aliquot  se- 

quentes  aliae  parentur,  uti  me  facturuni  spero,  si  commode  licet. 

Habeo  enim  loca  Solis  et  Lunae  ad  plures  annos  supputata, 

atque  cogito  ab  anno  1637  usque  ad  annos  aliquot  sequentes, 

motus  reliquorum  Planetarum  etiam  e  Tabulis  Lansbergianis  cal- 

culare,  quam  primum  eae  in  lucem  venerint,  atque  eos  ad  com- 
munes usus  publicare.  Interim  Valeas,  laborique  meo  faveas,  precor 

A.    VLACCUS." Behalve  dat  de  beroemde  Zeeuw  philippus  lansbergen  in  1632 

reeds  oud  en  ziekelijk  was,  blijken  toch  uit  deze  voorrede  de 

volgende  bijzonderheden  omtrent  onzen  vlack.  Vooreerst  dat  hij 

in  1632  een  goed  sterrekundige  was,  in  staat  niet  alleen  om  de 

hulpmiddelen  dier  wetenschap  te  beoordeelen  en  te  gebruiken, 

maar  dat  hij  ook  werkelijk  vertrouwd  was  met  zulke  berekeningen. 

Vervolgens  zien  wij,  dat  hij  eene  reis  naar  Engeland  deed,  en 

aldaar  niet  onbekend  scheen  te  zijn,  misschien  wel  in  verband 

met  de  uitgave  der  Trigonometria  Brittannica,  die  in  het  volgende 

jaar  1633  het  licht  zag:  zoo  als  men  boven  zien  kan  (zie 

Noot  6).  Eindelijk,  dat  hij  met  een  man  als  philippus  van 

lansbergen  op  zoo  goeden  voet  stond,  dat  die  hem  zijne  tafels 

mededeelde,  vóórdat  zij  gedrukt  waren :  dit  toch  had  eerst  in 

1632  plaats  25)  en  het  was  vóór  1631,  dat  vlack  ze  reeds 
kende. 

6.  Dit  alles  en  hetgeen  wij  reeds  vroeger  in  het  eerste  op- 
stel omtrent  onzen  vlack  opmerkten,  is  bij  het  weinige,  dat 

wij  van  hem  weten,  van  te  grooter  gewicht,  tegenover  de  be- 
schuldigingen van  milton,  die  door  den  heer  glaisher  ontdekt/ 

maar  laat  het  mij  er  bijvoegen,  ook  tegengesproken  zijn.  Deze 

heeft  in  de  bibliotheek  van  de  Cambridge  University  een  boekje 

ontdekt,  bevattende  drie  werken  26j,  alle  bij  vlack  in  den 
Haag  gedrukt.  In  het  tweede  boekje  komt  eene  verdediging 

voor  van  a.  vlack  //Typographus  pro  se-ip?o",  die  verschillende 
belangrijke  bijzonderheden  bevat,  en  over  den  loopbaan,  het 

karakter  en  de  politieke  gevoelens  van  onzen  vlack  een  dui- 
delijk licht  werpt.  In  staat  zijnde  om  dit  geschrift  mede  te 

deelen,  meen  ik  dat  het  te  gewichtige  bouwstoffen  oplevert,  en 

te  zeldzaam  voorkomt,  om  van  die  gelegenheid  geen  gebruik 

te  maken,  het  hier  met  eenige  opmerkingen  te  laten  volgen. 



(  175  ) 

//  Biennium   est,    Benevole    lector,  quod  Typis  meis  imprimi 

curavi  librum,    cui    Titulus,    Regii  sanguinis  clamor  ad  coelum 

adversus  Parricidas    Anglicanos.     Autor    istius    Tractatus  mihi 

adhuc  incognitus  est,  utpote  qui  nomen  suum  supprimere  voluit, 

sicuti  ipse  in  praefatione  sua  ibi  testatur.  Miserat  autein  Exem- 

plar  manuscriptum    D.    Clandio    8almasio,    eique  ejus  editionem 

commendaverat,  cum  quo  procul  dubio,  antea  amicitia  ipsi  quae 

dam  intercesserat,  cui  commoda  occasione,  juxta  ac  Eegiae  cau- 

sae,  gratificari    voluit.    Ego    rogatus  num  eum  praelo  meo  sub- 

jicere    vellem,    per    aliquot    menses    id    distuli,    donec  viderem, 

quis  exitus  foret  Tractatus  Pacis,   de  qua  inter  utrosque  Status 

Angliae  &  Provinciarum  Confaederatarum  Belgii  agebatur.  Quum 

igitur  pacisci  non  possent,  beliumq ;  satis  apertum  inter  utrasq ; 

nationes  ortum  esset,  impressionem  ejus  multum  solliciatus  (sic) 

a    plurimis,    diutius    difierre    non    potui,    tandemque    editionem 

ulam    adornavi.    Habebam    eo    tempore    commercium  litteraruin 

cum  Samuele  Hartlibio,  Londini  morante,  quem  de  impressione 

istius    libri    certiorem    faciebam,    qui   me    rogabat,  ut  singuias 

schedas    a    praelo    adhuc    madentes,    singulis  hebdomadibus,  ei 

mittere  vellem.  Quod  feci,  unaque  rogavi,  si  Miltonius  ei  respon- 
dere  vellet,  procuraret,  ut  exemplar  apud  me  excudendum  mihi 

transmitteretur,    si    posset  id  ab  eo  impetrare ;  cui  gratissimum 

officium  me  prestitisse,    mittendo  praedictas  schedas,   non  semel 

mihi  scripsit.    Miratur  saepe  fui,  cur  Miltonius  non  statim  piae- 
dicto  libro  respondent,  sicuti    sperabam :    avebam  enim  rationes 

utriusque    partis    tam    Eegiae    quam    Pariementariae  in  re  tam 

magni  momenti  cognoscere :   nee  verebar  scripta  fautorum  utrius- 
que publicare  :  Quid  enim  ad  Typographos  aut  Bibliopolas  taai 

magnae  controversiae,  nisi  ut  operam  suam  praestando  toti  mundo 

judicium    earum    relinquant?     Tandem,    Tandem,    inexpectatum 

omnino  Miitonii  Eesponsum,  post  biennium  ferè  quod  exemplar 

praedicti  libri  miseram,  prodiit,    virulentissimo  calamo  scriptnm 

contra  Me,  quia  librum  sub   meo    nomine  dicatum  Eegi  Carolo 

II  publicaveram  :    Contra    D.   Saimasium,  quanquam  è  vivorum 

numero    exemptum,    quomam    tanquam    vetus    ejus    adversarius, 
multum  ab  Authore  ibi  laudatus  est:  Et  contra  D.  Alex.   Mo- 

rum,  quasi  Authorem  ejusdem  libri :    Quam  primiim  haec  Mii- 
tonii Defensio  in  manus  meas  incidit,  non  me  puduit  quanquam 
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ignominiosè   accusatum,    alteram  editionem  festinanter  adornare, 

cum  annexa  hac  praefatione,  ut  omnes  videant  quo   fundamento 

Miltonius  me  difïamare  studuerit,   eique  non  facilè  credant,  qui 
etiaui    contra    Salmasium    &  Morum  veluti  insanus  debacchatus 

fuit,  quorum  honorem  vindicandum  iis  quorum  interest,  relinquo. 

Dicit  primum  Miltonius  Pag.   20.   Sibi  compertum  es  se,  quo- 

modo  erga  omnes  alios  me  gesserim.    Yerisimile    est,  quod  Bi- 
bliopola    quidem    Londinensis    malevolus    &  mendax  Miltonium 

de    actionibus    meis    perverse    informavit,  vix  dubitans  quin  sit 

ille  ipse  qui  suis  sumptibus  Miltonii  Defensionem  hanc  imprimi 

curavit,    sed    nomen    suum,   uti   mos  est,  apponi  noluit:  certus 

autem    sum   exemplaria   in    illius    officina    distribui,  quod  &  in 

Mercurio  Politico,  Londini  impresso,    significare  voluit;  eumque 

multa    exemplaria    Bibliopolae    cuidam    Amstelredamensi  misisse. 

Sic   judico :    Si    fa!ior;    scire    vellem    unde  Miltonio  hoc  de  me 

compertum  est,  qui    me  nunquam    viderit  nee  cognoverit,  atque 

adeo  parum  de  me  audiverit,  ut  ipse  ibidem  fateatur.  Se  nescire 

unde  gentium  sim.   Quis  hoc  nescit,  qui  me  vel  nomine  novit? 

Sed  &  addit,  me  esse  vagum  quemdam  Librariolum,  veteratorem 

Sf  decoctorem  notissimum ;    Me  Londini  aliquamdiu  Bïbliolam 

(sic)  fuisse  clancularium :  qua  ex  urbe  post  innumeras  fraudes 

obaeratum  aufugisse ;  Me    Parisiis  fide  cassum  Sf  male  agendo 

insignem.  viam  totam  Jacobaeam  cognoscere,  unde  olim  quoque 

profugum  ne  multis  quidem  parasangis  andere  appropinquare, 
nunc  si  opus  est  balatrone  perditissimo  atque  venali,  praestare 

Hagae-Comitum   Typographum  recoctum.    Quot  assertiones,  tot- 

men  dacia,   tot    calumniae:    quod    quam    potero  brevissimè  mon- 

strare  operae  pretium  duxi,  ut  quilibit  videat,  quam  impruden- 
ter  &f  impudenter  hic  dicacitatis  &   maledicentiae  magister,  ista 

multaque  alia  quae  in  hac  sua    secunda    Defensione    pro  populo 

Anglicano   publicata  sunt,  deblataverit :  &  quanta  cum  coecitate 

cordis  conflictetur,  qui  post  scriptionem  primae  suae  Defensionis 

oculorum    usum    perdidit.    Ignosce,    quaeso,  benevole  Lector,  si 

nimis  prolixus  sum  in  narranda  historiuncula  vitae  meae  quam 

abhinc  26.  Annis  institui :  ex  eo  enim  tempore,  nescio  quo  fato, 

in  libromm  commercium  incidi.'" 
Uit  dit  verhaal  blijkt    dus  de  oorzaak,  waarom  vlack  er  toe 

is  overgegaan,  om  een   gedeelte    van    zijn   leven  te  beschrijven, 
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eene  beschrijving  die  geheel  verklaart,  hetgeen  tot  nog  toe  on- 
verklaarbaar scheen  :  wat  er  van  hem  geworden  was  tusschen 

de  jaren  1633  en  1651.  Gereedelijk  zal  men  aldus  instemmen 

met  hetgeen  de  Heer  glaishef  opmerkte  27j. 
//  One  is  almost  inclined  to  pardon  milton  his    abuse,  seeing 

that  thereby  we  are  made  acquainted  with  what  would  otherwis 

probably  have  always  remained   a  mystery." 
7.  Laat  ons  nu  eerst  zien  wat  vlack  op  het  voorgaande  laat 

volgen,  ten  aanzien  van  zijne  lotgevallen  vóór  zijn  verblijf  in 

Engeland. 

"  In  Hollandia,  quae  mea  patria  est,  turn  tempore  vivens,  ex 

Anglia  acceperam  insignis  Mathematici  henrici  briggii  Arithme- 

ticam  Logarithmicam,  opus  sanè  aureum,  &  omnium  inventio- 
num  in  artibus  mathematicis  meo  judicio  excellentissimam ;  in 

quo  erant  Logarithmi  pro  numeris  ab  unitate  ad  20000  &  a 
90000  ad  100000.  Cumque  viderem  Logarithmos  pro  numeris 
a  20000.  ad  90000.  ibi  desiderari,  animus  mihi  erat  lacunam 

istam  explere,  quod  &  incredibili  temporis  brevitate  solus  peregi, 

ita  ut  D  briggius  aliique  Mathematici  in  Anglia  admirati  fue- 

rint,  quod  non  solüm  laborem  istum,  sed  &  operis  promulga- 
tionem  tam  brevi  tempore  absolverim.  Eogatus  deinde  fui  a 

D,  briggio  ut  &  Trigonometrie  suam  Brittannicam  in  Hollan- 

dia edendam  procurarem,  quod  etiam  meis  sumptibus  feci.  Alium 

etiam  magnum  laborem  postea  absolvi,  conversis  Sinubus  &  Tan- 
gentibus  ad  Radium  100000.00000.  qui  sunt  in  Opeye  Palatino, 

in  Logarithmos,  quod  opus  Trigonometriam  Artificialem  no- 

minavi,  atq;  publicavi.  Quos  sumptus,  quos  labores,  quantum 

temporis  tribus  istis  libris  impenderim,  preter  (sic)  alios  quos 
turn  peregi,  judicare  possunt  qui  eos  cognoscunt.  Hoc  testari 

possum  me  multiim  plus  damni  quam  lucri  inde  reportasse : 
attamen  ejus  me  non  poenitet,  nam  scio  me  multis  Mathema- 

ticis doctis  rem  gratissimam  fecisse,  istosque  libros  abhinc  ali- 

quot  annos  in  magna  aestimatione  futuros,  &  me  aliquam  gra- 

tiam  a  posteritate  accept urum,  sicuti  aliquot  viri  eriditi  (sic) 

honestam  de  me  mentionem  in  suis  libris  jam  jam  fecerunt : 

Quare  miror,  Miltonium  me  non  melius  cognovisse,  aut  de  me 

audivisse,  qui  nonnunquam  se  rus  urbe  mutasse,  aut  coëmendo- 

rum    gratia    librorum,    aut  novum  quidpiam  in  Mathematicis 

12* 
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addiscendi  gloriatur,  pag.  61.  Unde  conjicio  eum  plus  in  Co- 
micis  &  Satyricis  quam  in  Mathematicis  Authoribus  ingenium 

suum  semper  exercuisse. 

Cum  libros  istos  imprimi  curabam,  Typographiam  nondum 

habebam,  neq  ;  Bibliopola  eram,  sed  esse  cogebar,  ut  exempla- 
ria  excusa  distribueren! ;  istaq;  de  occasione  primü  in  Galliam, 

deinde  etiam  in  Angliam  profectus  sum,  ubi  me  rem  meam 

bene  acturum  putabam." 
Dit  gedeelte  geeft  aanleiding  tot  een  paar  opmerkingen.  Voor- 

eerst vertrouwt  vlagk  terecht  op  de  dankbaarheid  van  het  na- 

geslacht; zijne  meening,  dat  de  door  hem  uitgegeven  tafels 

spoedig  op  rechte  waarde  zouden  geschat  worden,  is  maar  al 

te  zeer  bevestigd.  Reeds  gardiner  in  zijne  //  Tables  of  Loga- 

rithms,  174&.  —  //The  motive  that  induced  me  to  undertake 

this  work,  was  the  general  j!  complaint,  among  men  of  science,  of 

the  great  want  of  a  convenient  ||  Table  of  the  Logarithms  for 

the  Sines  and  Tangents,  to  every  ten  |]  seconds  in  the  Quadrant; 

that  of  adrian  vlacq  being  rarely  to  be  met  with,  ||  and  in  the 

hands  but  of  few"  28).  —  diens  fransche  uitgevers  pézénas,  du- 

mas  en  rlanchard  in  hunne  // Tables  de  Logarithmes,  1770."  — 
//  La  rareté  des  Tables  de  vlacq  engagea  Mr.  gardiner  a  pu- 
blier  les  siennes  a  Londres  en  ||  1742:  la  rareté  tout  aussi 

grande  de  celles-ci  nous  a  engagés  a  notre  tour  a  les  remettre 

sous  I  presse"  29).  —  G.  vega  in  zijn  //Thesaurus  Logarithmo- 

rnm  completus,  1794".  —  //Die  zwey  ausserst  seltenen  Werke 
des  adrian  vlack:  1)  Arithmetica  loga-  ;j  rithmica  seu  logarith- 
morum  chiliades  een  turn,  etc.  Gaudae  (sic)  1628  in  Folio;  || 

ti  Trigonometria  artificialis,  seu  magnus  canon  triangulorum 

logarithmicus  ad  (!  decades  secundorum  constructus,  etc.  Gaudae 

(sic)  1633  in  Polio,  welche  diesem  |j  Werke  zur  Grundlage 

dienen1'  30; ;  —  allen  klagen  om  het  hardst  over  de  moeijelijkheid 
om  deze  merkwaardige  en  steeds  zeldzame  tafels  in  handen  te 

krijgen,  die  den  grondslag  voor  hun  arbeid  moesten  uitmaken. 

Vervolgens  wordt  de  vroegere  opmerking  bevestigd  omtrent 

de  welwillende  verhouding  van  briggs  tegenover  vlack,  geheel  in 

overeenstemming  met  de  woorden  van  briggs  in  zijne  voorrede  voor 

de  vertaling  van  den  Canon  Mirificus  door  wright  ;  //T  ever  rest 

a  lover  of  all  them  that  love  the  Mathematickes".  Doch  ook  reeds 
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uit  de  voorrede  van  vlack  voor  de  Trigonometria  Artificialis  bleek 

hetgeen  hij  hier  verhaalt:  hij  zeide  daarin  // Rogatus  deinde  a 
Clarissimo  Viro  D.  briggio  P.  M.  an  ̂ Canonem  suum  Sinuuin, 

Tangen tiuin  &  Secantium,  &  Logarithmoram  pro  Sinubus  &  Tan- 
gentibus  ad  Gradus  &  Graduum  Centesimas,  &  ad  Minuta  & 

Secunda  Centesimis  respondentia,  quem  ante  multos  annos  con- 
struxerat,  Meis  impensis  fy    curd  typis  mandare  vellem,  liben- 

tissimè  voto    e  jus    annui,    cum  qubd   Graduum,   turn  qubd 
insignem  istum  Geometram  usum  ejusdem  Canonis  elegantissime 

Uïustraturum,  omnibusque  aliis  qui  in  hoc  genere  scripserunt, 

palmam  erepturum  confideba." 
Wat  de  laatste  woorden  betreft,  dat  vlack  bij  de  uitgave 

van  zijne  drie  groote  werken  in  1628  en  1633  geen  v  Typo- 

graphia"  had  en  geen  n  Bibliopola11  was  :  zij  schijnen  te  strij- 
den met  mijne  meening,  dat  hij  reeds  in  1626  bij  de  uitgave 

van  '/  de  Nieuwe  Telkonst11  als  zoodanig  werkzaam  was  onder 
de  firma  p.  rammaseyn  (zie  het  Eerste  stukje  dezer  Bouwstoffen). 

Maar  het  kan  zijn,  dat  hij  hier  (nu  hij  eene  eigene  zaak  in 

den  Haag  bezat  op  zijn  eigen  naam)  bedoelde  >  dat  zulks  in 

dien  vroegeren  tijd  niet  het  geval  was  ;  en  dat  hij  zijn  optreden 

onder  den  naam  eener  andere  firma  niet  als  zoodanig  beschouwde. 

Daarenboven,  hoe  zijn  anders  zijne  eigene  woorden  te  verkla- 

ren :  over  de  //  sumptus",  de  n  labores,"  de  //  quantum  temporis," 
die  hem  de  uitgave  der  gemelde  werken  gekost  hadden? 

Nog  verdient  het  opmerking,  dat  hij  ook  in  deze  levensbe- 
schrijving, hoezeer  men  het  tegendeel  met  eenigen  grond  konde 

verwachten,  volstrekt  geene  melding  maakt  van  de  beide  werken 

van  ezechiel  de  decker,  in  het  eerste  opstel  behandeld.  Trou- 

wens hij  zwijgt  ook  geheel  van  zijne  eerste  uitgave  der  kleinere 

tafels  //Tabulae  Sinuum  &c  in  S°."  te  Gouda  in  het  jaar  1636 
en  later  uitgekomen.  Misschien  is  de  reden  van  dit  stilzwijgen 
daarin  te  zoeken,  dat  al  die  werken  in  het  buitenland,  waarvoor 

hij  ter  zijner  verdediging  schrijft,  minder  bekend  waren. 

8.  Wat  zijn  verblijf  in  Engeland  betreft,  laat  vlack  verder 

volgen. 

//  Vixi  igitur  Londini  decem  circiter  Annos,  prioribus  aliquot 

annis  satis  pacificè,  me  continens  semper  intra  limites  privile- 

giorum    Bibliopolarüin    Londinensium ;    unde  aliqui  eorum  gau- 
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debant,  alii  qui  id   negotii    quasi  monopolium  sibi  servave  con- 
sueti  erant,  dolebant,  mihique  continuo  molestias  facere  studebant ; 

tandemque  videntes  quod  secundum  statuta  id  prohibere  non  pote- 
rant,  ministros  aliquos  Archiepiscopi  Cantuariensis  guillelmi  (sic) 

laud    corrupêre,    cujus    autoritate    muniti    omnes   libros  meos  è 

domo    educere    &    fisco  dare  studebant:   quod  &  factum  fuissetr 

nisi  per  amicos   quosdam    de    ea  re  admonitus,  favore  Doctorus 

ioxstonii  ;sic),  Episcopi  Londinensis  hominisque  probi,  id  impe- 
divissem,  atque  impetrassem  licentiam  libros  quos  tum  habebam 

divendendi,    sed    non    alios    deportandi:    quod  sanè  erat  contra 

antiquum    morem,    nulla   lege    id    prohibente.   Accidit  postea  ut 

Typographi  B,egii  spem  mihi  facerent  impetrandae  ab  Archiepiscopo 

licentiae  denub  negotium  meuni  ut  antea  exercendi,  si  exempla- 
ria  duorum  librorum,  videlicet  Theophylacti  in  Epistolas  Pauli, 

&  Catenae  Graecorum  Patrum  in  Jobum;  quos  persuasione  dicti 

Archiepiscopi  Cantuariensis  impresserant,  ab  ipsis  emere  vellem 

Convenimus  inter  Nos,    licentiam  que    pro  duobus  tantum  annis 

obtinui,  illectus  spe  me  deinde  continuationem  facilè  impetraturum. 

Eo    tempore    finito,    bellü  civile  Angliam  pervastabat,  quare  in 

Galliam  discessi,  nullo  non  qui  me  cognoscebat,  id  sciente,  ne- 
que  ullo  mihi  molestiam  inferente,  ita    ut    falsissimè    Miltonius 

dicat,  me  ex  Londino  aufugisse  post  innumeras  fraudes,    qua- 

rum  ne  unam  nominavit,  vel  unquam  probare  poterit.^ 
Brengt    men    het    bovenstaande    in  verband  met  de  opdracht 

van  vlack's  trigonometria  artificialis  aan    //  illvstrissimo  prin- 
CIPI  AC  DOMINO,  DN.  CAROLI  LVDOVICO,  COMITI  PALATINO  AD  RHENOM. 

S.     ROM.    IMPERII     ARCHIDEPIFERO     &     ELECTORI,    DUCI    BAVARIAE,    &C." 

die  geteekend  is  //  Dabam  Govdae  Anno  N.  C.  1633.  Die  26 

Aprilis.  Illvstrissimae  t.  c.  Addiclissimus  a  VLACCUS.,,  —  dan 
blijkt  hieruit,  dat  vlack  van  1633  tot  1642  te  Londen  heeft 

geleefd  als  boekhandelaar,  ten  einde  aldaar  zijne  boekwerken  te 

kunnen  verkoopen ;  misschien  heeft  reeds  zijne  reis  naar  London 

in  1631  (zie  N°.  5)  daarop  betrekking,  dat  hij  omtrent  de  ge- 
legenheid daartoe  inlichtingen  is  gaan  inwinnen.  Eenig  licht  over 

de  vervolgingen,  waaraan  vlack  tijdens  zijn  verblijf  in  Londen 

bloot  stond,  wordt  er  geworpen  door  eene  aanhaling  van  den 

heer  glaisher  in  zijn  opstel  //  on  Early  Logarithmic  Tables  and 

their  Calculators; '  Phil.  Mag.   May,  1873  al). 
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//Petition  of  Richard  Whitacres  to  the  same  [Archbishop  laud], 

(die  hierboven    reeds  genoemd  is,  als    eene    zekere  rol  spelende 

bij  den  twist  over  concurrentie).  One  hooganhuysen  [david  van 

hooganhuysen,    die    met    johannes  blaeu,  zich  ook  met  het  in- 
voeren   van    hollandsche    boeken    schijnt    afgegeven  te  hebben, 

misschien  bloedverwant  van  cornelis  van    hoogenhuysen,  die  te 

Amsterdam    een    boekwinkel    had,  in     1690   op  de  Agterburg- 
wal,    in    1706  in  de  N  egelanti  er  straat  by  de  Princegraft  en  in 

1708  op  de  Egelantiersgracht  bij  de  tweede  Brug  woonde  32)] 
a    Dutchman,    being    heretofore     complained    of   in    the    High 

Commission  for  importing  books,  printed  beyond  the  seas,  was 

bound  not  to  bring  in  any  more.     One  vlack  has  kept  up  the 

same  agency,  and  sold  books  in  his  stead,  and  is  lurking  here, 

observing    what    is   most    useful    and    vendible,    and    causes  it 

forthwith  to  be  printed  abroad.  Petitioner  having  lately  brought 

from  Frankfort  mart  to  Rotterdam  four  great  vats  of  books  to 

the   value  of  £  500,    hooganhuysen,    upon   untrue  suggestions, 

caused  them  to  be  seized  and  sold  to  vlack  for  £  100.   Vlack 

is  now  preparing  to  go  beyond  seas  to  avoid  answering  his  late 

bringing  over  nine  bales  of  books  contrary  to  the  decree  of  the 
Star  Chamber,  and  procures  some  persons  to  pretend  that  he  is 

indebted   to    them    'as    formerly    hooganhuysen  did),  thereby  to 

get  the  books  into  their  possession.     Petitioner  prays  order  to 

bring  the    bales  to  Stationers'  Hall,  there  to  remain  till  vlack 
shall    re-deliver   to    him    the    said    four    vats    of   books,    or  at 

least  at  the  same  price  he  bought  them.  Reference  to  Sir  John 

Lambe  to  take  three  Commissioners'  hands,  and  by  warrant  bring 
the   books   above-mentioned  to  Stationers'   Hall,  till   the    cause 

may  be  heard.   13th  November,   1637."  33). 
9.  Vlack  verliet  dus  London,  ten  gevolge  van  de  politieke 

twisten,  waarvan  hij  misschien  vreesde  het  slachtoffer  te  zullen 

worden,  en  vertrok  naar  Parijs,  waar  hij  zich  vestigde.  Daar- 

omtrent schrijft  hij  het  volgende. 

//Nunc  ad  altera  ejus  notissima  mendacia  procedam,  me  Pa- 

risiis  fide  cassum  fy  male  agendo  insignem,  viam  totam  Ja- 
cobeam  cognoscere,  unde  olim  quoque  profugum  ne  multis 

quidem  parasangis  audere  appropinquare. 

Postquam  ex  Anglia  in  Galliam    discesseram,    Lutetiis    Pari- 
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siorum  sex  circiter  Annos  vixi,  ubi  nee  Anglus,  nee  Gallus, 
nee  quispiam  alius  ulla  me  molestia  afiecit  Quomodo  ibi  me 

gesserim,  &  cur  inde  recesserim,  etiam  quam  brevissimè  narrare 

cogor,  ut  mendacia  Miltonii  alea  storis  cuivis  pateant.  Dum  ibi 

morabar,  varios  liberos  meis  sumptibus  imprimi  curabam,  quod 
mihi  liberum  esse  credebam,  neque  aliquam  legem  id  prohibere, 
quispiam  mihi  hactenus  monstrare  potuit :  inter  alios  summi  Viri 

Hugonis  Grotii  Annotationes  in  Epistolas  Canonicas  fy  Apo- 

calypsim,  ejusdemque  librum  de  Imperio  summarum  potestatum 
circa  sacra,  cum  annotationibus  eruditissimi  Viri  Davidis 

Blondelli  hujusq ;  Tractatum  de  Jure  Plebis  in  regimine 
Ecclesiastico :  Nee  non  clarissimi  Viri  Johannes  Pricei  Anno- 

tationes in  Mathaeum  fy  Acta  Apostolorum :  Insignis  etiam 
Viri  Thomae  Bartholini  librum  de  Angina  puerorum:  Doc- 

tissimi  etiam  Simonis  Muysii  opera  Theologica;  quorum  om- 

nium authores  sive  eorum  haeredes  magno  fa  vore  me  afficiebant : 

Ea  de  causa  ab  invidioso  &  malevolo  Syndico  Bibliopolarum  Pa- 

risiensiü  pro  tribunali  Locumtenentis  Civilis  in  lus  vocatus  fui,  ubi 

sententia  contra  me  lata  fuit,  ut  omnes  libri  mei  quos  excu- 

dendos  curaveram,  confiscarentur,  de  qua  ut  injusta  ad  curiam 

Parlamenti  appellavi.  Amicorum  consilio  res  composita  fuit, 

ut  copiam  librorum  meorum  denuo  haberem,  urbe  discederem, 

atque  intra  annum  ibi  non  redirem  :  Habent  enim  Bibliopolae 
Parisienses  id  privilegii,  quod  Librarii  extranei  semel  tantum 

quolibet  anno  illue  venire  debeant  distribuendorum  librorum 

suorum  gratia :  Nisi  turn  etiam  Viros  aliquos  magnae  authori- 

tatis  mihi  faventes  habuissem,  causa  mea  quanquam  justa,  non 

sine  magno  meo  damno,  &  dispendio  temporis  ad  finem  perduci 

potuisset.  Ecce  causam  discessus  mei  turn  temporis  Parisiis, 

tota  via,  Iacoboea  id  sciente,  ubi  etiam  post  annum  libere  re- 

versus fui  nullo  me  molestia  atficiente." 
Omtrent  dit  verblijf  van  vlack  in  Frankrijk,  dat,  naar  het 

voorgaande  gedurende  de  jaren  1642  tot  16 4H  moet  hebben 

plaats  gehad,  schijnt  verder  niets  bekend  te  zijn. 

10.  Van  Parijs  keerde  hij  naar  zijn  vaderland  terug  en  ves- 

tigde zich  als  boekhandelaar  te  's  Gravenhage.  In  die  zelfde 
voorrede  laat  hij  zich  daarover  aldus  uit. 

'/Postquam  tam  iniquè  tam  in  Anglia  quam   in  Gatlia  excep- 
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tus  fueram,  visum  fuit  in  patriam  reverti,  hïcque  Hagae-Co- 
mituin  aetatem  degere:  ubi  quoinoclo  me  geram,  sciunt  qui  me 

noscunt,  meque  vocatione  mea  pro  virili  fungi,  virisque  doctis 

&  probis  conari  placere :  Caetero  bona  conscientia  frettis,  atque 

adversa  quae  mihi  contigerunt,  aequo  animo  tolerans,  nihil  euro, 

quidcunque  malevoli  sinistrè  de  me  spargant.  Si  Miltonius  in 

patria  sua  pro  Yiro  probo  agnoscitur,  gaudeat :  sed  audio  qubd 

multi  Angli  qui  eum  cognoscunt,  aliter  de  eojudicent:  Ego  ex 

rnmore  nihil  decernere  volo,  imb  si  quid  infame  de  eo  mihi  pro 

certo  compertum  esset  (sic),  didici  melius  esse  id  silere  quam 

divulgare :  sed  ad  rem  veniamus  cujus  me  fatentem  testem 

producit." 
Behalve  de  aangehaalde    Tabulae    Sinuum    van   1661,   166  5, 

1666    (zie    N°.  4)    en    deze    strijdschriften    van    1652,    1654, 

1655,  gaf  onze  vlack  te  's  Hage  o.  a.  uit. 
in   1653.  Vitaulium    Hofwijck,    Hofstede    van    den    Heere  van 
ZUYLICHEM. 

in  1656  H.  launoy,  De  Aristotelis  Fortuna  &c.  %a  Ed.  in  4°. 

in  1658.  Anat.  Reform.  Bartholyn.,  vertaald  door  staffard. 

in  1660.  Yerhael  in  forme  van  Journael  van  carel  II,  Koning 

van  Engeland  in  Hollant.  25  Mey  tot  2  Juny  1660.  fol.  (met 

gedicht  van  jacob  cats).  Dit  werk  kwam  ook  in  het  Eransch 

uit  in  hetzelfde  jaar  met  den  titel,  Relation  ....  du  sejour  de 
charles  II  en  Hollande. 

11.  Het  laatste  gedeelte  van  zijne  voorrede  bevat  wel  geene 

tot  nog  toe  onbekende  bijzonderheden  omtrent  zijn  levensloop, 

maar  het  is  te  merkwaardig  wegens  de  uitdrukking  zijner  per- 
soonlijke gevoelens,  die  anderen  zeker  met  hem  deelden,  om  het 

niet  hierachter  mede  te  deelen. 

//Jam  dixi  supra  me  scripsisse  Hartlibio,  ut  si  Miltonius 

haberet  aliquid  excudendü  pro  responsione  ad  praedictum  librum, 

cui  titulus  Regii  sanguinis  clamor  fyc.  procuraret,  ut  mihi  mit- 

teretur.  Scripseram  etiam  quod  mirabar,  ipsum  adeo  maiè  in- 

terpretari,  quod  librum  istuin  sub  meo  nomine  R,egi  carolo  II 

dicatum  publicassem.  Causam  addidi,  qubd  ut  id  facerem  ro- 

gatus  eram,  &  quod  nomen  meum  ut  Typographi  ibi  apposi- 

tum,  masuam  oifensionem  non  mereatur :  nam  saepe  Typographi 

intelligant  ex  quibus  nomen  suum  in  talibus  occasionibus  sub- 
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scribunt:  Et  quid  si  nomen  meum  ibi  appositü  non  fuisset? 

Quid  si  anonymi  cujusdam  ?  Dieet  fortasse  quispiam,  me  non 

debuisse  ofïendere  eum,  qui  me  nunqua  laeserit.  Eecte :  Sed 

audi  quidnam  me  ad  id  indusxerit  (sic). 

Sciunt  omnes  quibuscum  conversatus  fui  in  Anglia",  Gallia, 
Hollandia,  &c  me  ab  initio  motuum  Britannicorum  aliquantu- 
lum  favisse  causae  Parlamentariae,  naturali  &  insito  nostrae  genti 

amore  libertatis  multüm  fortasse  eb  contribuente,  atque  certis- 
simè  mihi  persuadebam,  istos  mot  as  Parlamentariis  non  bene 

successuros,  nisi  amicitiam  cum  Eoederatis  Belgii  Provinciis  con- 
servarent.  Bellum  illud,  quod  deinde  inter  utramque  nationem 

gestum  fuit,  adeo  detestabile  mihi  videbatur,  nt  authores  ejns 

&  fautores  detestarer  Cane  pejus  &  Angue.  Bellum,  inquam, 

illud  nobis  injuste  (ut  mihi  persuadebam)  illatum,  animum 

meum,  sicut  &  omnium  qui  meae  opinionis  tuerant,  adeo  aba- 
lienaverat,  ut  Eegiae  parti  magis  addicti  esse  coeperimus  quam 

Parlamentariae :  Quis  enim  amet  illos,  quos  hostes  esse  nostros, 

&  in  ruinam  nostram  conjurare  judicamus?  En  causam,  quae  me 

etiam  Miltonium  Defensorem  Populi  Anglicani,  non  tanti 

aestimare,  ut  antea,  movit :  quod  mirum  non  fuisse,  ipse  facilè 

judicare  potuisset,  si  scivisset  me  esse  Hollandum  ;  &  nisi  post 

pacem  factam  ultionem  spiraret,  homini  probo  indignam.  Quam 

tempestivè  haec  Defensio  nunc  in  lucem  prodeat,  judicare  quili- 
bet  facilè  potest,  &  an  non  melius  fuisset  tempore  belli  id 

fecisse,  quam  nunc,  contra  intentionem  secundi  Articuli  Pa- 
cis, injuriarum  praeteritarum,  si  quae  factae  sunt,  meminisci. 

Optarem  certè  ut  Magistratus  ab  utraque  parte  hujusmodi  in- 

juriosos  &  calumniosos  libros  severè  prohiberet,  qui  non  nisi 

novis  animorum  motibus  concitandis,  medicatoque  vulneri  refri- 

cando  inserviunt :  Dominos  certè  Ordines  Generales  harum  pro- 
vinciarum  omnimodb  id  curaturos  firmissimè  mihi  persuadeo 

Ego  qualis  qualis  (sic)  Idiota  Sf  Ojoerarius  (uti  Miitonius,  eheu, 

quantae  eruditionis  typho  inilatus !  me  nominat  pag.  25.)  haec 

quali  quali  manu  atramentarid  (ut  idem  futilis  Rhetor  garrit 

pag.  26.)  utcunque  scripta,  huic  editioni  adjungere  necessarium 
duxi :  hoc  solummodo  addens,  Miltonium  magis  prudentiae  suae 

quam  tantopere  ubique  jactat,  consulturum  fuisse,  si  serib  in- 

quisivisset,  quis  author  illius  libelli  esset,  quam  ex  sinistra  su- 
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spicione  aut  perversa  informatione  D.  Morum  pro  authore  ejus 

suinere,  &  contra  eum  tam  atrociter  fulminare,  cujus  eum  non 

esse  certo  certius  est.  Eandam  culpam  commissam  fuisse  in 

Responsione  Philippi  Angli  ad  Apologiam  Anonymi  cujusdam  Sfc. 

aliquando  Hartlibio  scripsi,  cujus  libri  authorem  esse  Miltonium, 

saltein  ejus  consilio  publicatum,  firmissimè  creditur :  Eoque  mi- 
nus hoc  facere  debuisset,  quod  Hartlibio  etiam  ante  biennium 

scripseram,  D.  Morum  non  esse  authorem  libri  cujus  titulus, 

Regii  sanguinis  Clamor,  &c.,  qui  mihi  respondit  29  Octobris 

1652.  his  verbis  ex  Anglico  translatis.  Gaudeo  quod  mihi 

scripseris,  Morum  non  esse  authorem  istius  vilissimi  fy  injuriosi 

lïbelli.  Estne  ergo  ille  homo  suae  uientis  satis  compos,  qui 

aliter  scribit  quam  novit,  &  ex  malevolorum  tantum  &  mendacium 

quorundam  hominum  perversa  infirinatione  toti  mundo  imponere  & 

proximum  calumniis  &  nigerrimis  mendaciis  diffamare  studet? 

Nisi  fortè  de  aliis  male  loquendo,  opmionem  de  se  meliorem 

reddere  speret.  Vereor  sanè  ne  talis  Defensor  Populi  Angli- 

cani  sic  faciendo  causam  ejus  multüm  suspectam  reddat,  &  no- 
mini  suo,  si  quod  habet,  stigma  inurat.  D.  Morus  certe  mihi 

scripsit,  quamprimum  hanc  Miltonii  defensionem  legit,  se  ejus 

plus  misereri,  quam  ex  lectione  illius  commotum  fuisse,  Deum- 

que  precari,  ut  ejus  etiam  misereatur;  quod  &  ipsi  ex  animo 

precor.     Et  sic  Ego  manum  de  Tabula.  Vale.     a.  VLACQ.1, 
Men  ziet  hieruit,  hoe  vlack  ruiterlijk  voor  zijne  gevoelens 

uitkomt,  en  zijne  houding  in  deze  zaak  uiteenzet  en  verdedigt, 

in  termen,  die  in  dien  tijd  zeker  als  zeer  gematigde  werden 

gerekend. 

12.  En  hiermede  moeten  wij  van  onzen  vlack  afscheid  nemen. 

Kan  het  voorgaande  dienen,  om  menige  onzekerheid  en  mis- 

verstand omtrent  zijn  persoon  weg  te  nemen,  er  blijft  nog 

voorzeker  genoeg  voor  later  onderzoek  over. 

Als  eene  onderstelling,  die  misschien  waarschijnlijk  mag  hee- 
ten,  geef  ik  het  volgende : 

Voor  de  eerste  uitgaaf  der  v  Tabulae  Sinuum  etc.  in  8°.'1 

wordt  opgegeven  //Gouda  16361''  (zie  §  4) :  zij  is  echter  door 
mij  nimmer  aangetroffen;  daarenboven  was  vlack  toen  reeds  met 
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der  woon  in  Engeland  gevestigd  (zie  §  7,  8).  Genoemde  aan- 
haling heeft  de  eene  bibliograaph  den  anderen  nageschreven : 

maar  geen  dier  bibliographen  vermeldt  de  //Nieuwe  Telkonst 

in  S°.  van  ez.  de  decker,  Gouda  1626  8°.",  die  reeds  der- 
gelijke tafels  bevatte,  (zie  liet  eerste  Opstel  dezer  Bouwstoffen). 

Kan  het  nu  ook  wezen,  dat  bij  het  zeldzaam  voorkomen  dezer 

Nieuwe  Telkonst,  de  datum  1626  in  1636  is  veranderd  ge- 

raakt, de  inhoud  voor  den  titel  in  de  plaats  is  gekomen,  —  te 

meer  daar  de  latere  uitgaven  der  //  Tabulae  Sinuum"  genoeg  be- 
kend zijn  geweest,  —  en  alzoo  die  //  Nieuwe  Telkonst  te  Gouda 

van  1 826,'>  genoemd  is  geworden:  de  eerste  uitgaaf  der  kleine 
tafels  van  vlack  in   1636   te  Gouda  in  liet  licht  verschenen? 

Eene  enkele  verkeerde  aanhaling  verkrijgt  soms,  door  maar 

dikwijls  genoeg  te  worden  overgeschreven,  het  gewicht  eener 

geschiedkundige  waarheid. 



AANTEEKËNiNGEN. 

J)   ARITHMETICA  II  LOGARTTHMICA,  ||  SIVE  ||   LOGARITHMORVM  ||  CHILIA- 
des  centvm  Pko  ||  Numeris  naturali  serie  crescentibus  ||  ab  Vnitate  ad 

100000.  ||  Vna  cvm  II  Canone  Trtangvlorvm  ||  sev  Tabvla  artificia- 
ltvm  II  Sinuum,  Taugentium  &  Secantium,  II  ad  Radium  10,00000,00000. 

&ad  singula  ||  Scrupula  Prima  Quadrantis.  ||  Qvïbvs  novvm  traditvr 

compendivm,  qvo  nvl-  ||  lum  nee  admiraèilius,  nee  utilius  solvendi  ple- 

raque  Proble-  ||  mata  Arithmetica  8f  Geometrica.  ||  Hos  nvmeros  pri- 
mvs  invenit  ||  Clarissimus  Vir  johannes  nepervs  Baro  IJ  Merchistonij  : 

eos  autem  ex  ejusdem  sententia  mutavit,  eorum-  ||  que  ortum  &  asum 
illustravit  henrtcvs  briggivs  ||  in  celeberrima  Academia  Oxoniensi 

Geome-  ||  triae  Professor  Savilianus.  |j  Editio  Secunda  aucta  per  adri- 
ANVM  VLACQ  GoudanUM:  j|  ÜEVS  NOBISVSVRAM  VITAEDEDITETINGENir,  || 

TANQVAM    PECVNIAE,    NVLLA  ||  PRAESTITVTA    DTE.  ||  GOVDAE.  ||  Excudebat 

Petrus  Pammasenius.  ||  M.D.C.XXVIII.  ||  Cum  Privilegio  Elustr.  Ord. 
Generalium.  ||  in  folio. 

2)*  De  fransche  uitgave  heeft  tot  titel 

AR1THMETIQVE  [|  LOGARITHMETIQVE  II  OV  ||  LA  CONSTRVCTION  ET  ||  VSA- 

ge  d'vNE  Table  contenant  jl  les  Logarithmes  de  tous  fes  Nombres 
de-  ]j  puis  TVnité  jusques  a  100000.  ||  et  ||  dVke  avtre  table  en  || 
laquelle  sont  comprins  les  Logarithmes  des  Sinus,  (|  Tangentes  & 

Secantes,  de  tous  les  Degrez  &  Minutes  du  quart  du  ]|  Cercle,  selon 
Ie  Paid  de  10.00000.00000.  parties.  ||  par  le  moyen  desqvelles  on 

resovlt  TREs-FAcr-  |f  lement  les  Problemes  Arithmetiques  8f  Geometri- 

ques.  ||  Ce?  nombrks  premierement  ||  sont  inventez  par  jean  neper 

Baron  de  !|  Marchiston :  Mais  henry  brigs  Professeur  de  la  ||  Geo- 

metrie en  1'Vniversité  d'Oxford,  les  a  ||  changé,  &  leur  Nature,  Ori- 
gine, &  ||  Ysage  illustré  selon  Pinten-  [|  tion  du  dit  neper.  ||  La 

DESCRipnoN  kst  tradvite  dv  latin  en  II  Francois,  la  premiere  Table 

augmentée,  fy  la  seconde  ||  composée  par  Adriaen  Vlacq.  ||  Dïev  novs  a 

DONNÉ     L'VSAGE     DE     LA     VI E     ET     ü'EN-  ||  TENDEMENT,     PLVS    QV'lL    N*A 
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fait  ||  par  le  temps  passé.  ||  A   Govde,  ||  Chez    Pierre  Kammasein.  || 
M.DC. XVIII.  ||  Avec  Privilege  des  Estats  Generaux.  ||  in  folio. 

Beide  uitgaven  bestaan  uit 

VIII  bladz  (zonder  signatuur  of  pagineering)  bevatten  titel,  voor- 
reden (3  bladz)  de  verbeteringen  (1  bladz.)  die  dikwerf  ontbreekt1 

zij  bevat  156  verbeteringen. 

a — g  (blz.  1 — 79  in  de  latijnsche,  blz.  1  —  84  in  de  fransche  uit- 
gave) bevatten  de  XXX  Hoofdstukkeu  met  verklaring,  regels  enz.: 

ieder  vel  heeft  12  bladz.  zooals  verder  overal. 

A — Kkk  (660  bladz.  zonder  pagineering)  die  de  tafels  met  loga- 
rithmen  bevatten.  In  de  latijnsche  uitgave  is  de  titel 

„ Chili ades  centvm  ||  Logarithmorvm  ||  pro  nvmeris  ab  vnitate  || 
ad  100000. 

In  de  fransche  uitgave  vindt  men  den  hollandschen  titel 

Tafel  ||  der  ||  Logarithmi  i|  voor  de  ghetallen  ||  van  1  af  tot 

100000." 
De  DifFerentien  der  logarithmen  vindt  men  in  een  e  afzonderlijke 

kolom.  Aan  het  hoofd  der  tafels  is  het  nummer  der  „Chilias"  aan- 
gegeven: de  drie  laatste  bladzijden  zijn  wit. 

Lil — Sss  (91  bladzijden  zonder  pagineering):  De  titel  is 
Canon  triangulorvm  II  sive  |j  tabvla  artifictalivm  ||  Sinuum,  Tan- 

gentium  &  Secantium  J|  Ad  Radium  10.00000.00000.  &  ad  singula  l| 

Scrupula  Prima  (in  de  fransche  uitgave  „Primo")  Quadrantis."( 
De  kolommen  hebben  tot  hoofden 

Sinus;  Sin.  Compl.;  Tang  ;  Tang.  compl. ;  Secan;  Sec.  compl." 
De  verschillen  staan  telkens  tusschen  de  opeenvolgende  waarden 

in :  zoodat  men  door  optelling  gemakkelijk  beproeven  kan  of  de 

waarden  goed  zijn.  Vi.ack  zegt  zelf  in  zijne  voorrede  der  fransche 

uitgave. 

„  Ce  qui  pourra  grandement  servir  a  re- 1|  cognoistre  les  fautes  d'im- 

pression,  (s'il  y  en  a  paradventure  quelques  unes  aux  Dif-  ||  ferences) 
&  par  icelles  Differences  derechef  pourront  estre  corrigées  les  fau- 

tes II  des  Sinus,  Tangen tes,  &  Secantes  mesmes.  Voire  on  les  pourra 

mettre  a  la  preuve." 

3)  Deze  brief  gericht  aan  pell,  en  gedateerd  den  25sten  October 

1628,  is  te  vinden  in  de  „Letters  on  scientific  subjects.  BirchManu- 

scripts  of  the  British  Museum"  uitgegeven  door  de  Historical  Society 
of  Science,  onder  redactie  van  Mr.  halliwell. 

4)  Logarithmicall  Arithmetike;  or,  Tables  of  Logarithms  for  ab- 
solute numbers  from  an  unit  to  100.000. 

London.  printed  for  george  miller.  1631.  in  folio. 
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De  Engelschman  wtlson,  in  zijne  voorrede  voor  de  derde  uitgave 

van  uobertson's  „  Navigation",  beweerde  reeds,  dat  de  exemplaren 

van  vmck's  Logarithmentafels  door  Engelschen  waren  opgekocht, 
en  in  1631  onder  een  engelschen  titel  werden  uitgegeven.  De  iden- 

titeit der  exemplaren  van  miller's  Tafel  met  die  van  vlack,  is 
door  den  heer  glaisher  bewezen,  vooreerst  door  het  onderling  ver- 

gelijken v#n  den  druk  der  bladzijden:  voorts  door  de  volgende  bij- 
zonderheid. In  de  groote  tafels  van  vlack  werden  voor  de  getallen 

4776  tot  4780  gedrukt  3376  tot  3380:  om  dit  te  verhelpen  werd 

een  klein  strookje  papier  met  de  eerste  nummers  over  de  verkeerde 

heen  geplakt.  Die  zelfde  correctie  nu  vindt  men  evenzeer  bij  de  ta- 
fels van   MTLLEB. 

5)  Magnus  Canon  Logarithmorum  turn  pro  Sinibus  ac  Tangenti- 
bus,  ad  singula  decem  secunda,  tum  pro  numeris  absolutis  ab  uni- 
tate  ad  100000. 

Typis  sinensibus  in  aula  Pekeniensi  jussu  Imperatoris  excusus 
1721. 

3  Deelen  folio  op  Chineesch  papier  gedrukt. 

6)  TRIGONOMETRIA  II  RrTTTANNTCA  IJ  SIVE  ||  DE     DOCTKINA     TRTANGVLO- 

rvm  ||  Libri  dvo.  ||  Quorum  Prior  continet  Constructionem  Cano-  || 

nis  Sinuum  Tangentium  &  Secantium,  una  cum  Lo-  ||  garithmis  Si- 

nuum  &  Tangentium  ad  Gradus  &  Gra-  ||  duum  Centesimas  &  ad 
Minuta  &  Secunda  Centesimis  respondentia:  ||  A  Clarissimo  Doctis- 

simo  Integerrimoque  Viro  Domino  Henrico  ||  Briggio  Geometriae 

in  Celeberrima  Academia  Oxoniensi  ||  Professore  Saviliano  Dignis- 

simo,  paulo  ante  inopinatam  II  Ipsius  e  terris  emigrationem  compo- 
situs.  ||  Postertor  vero  usum  sive  Applicationem  Ca-  ||  nonis  in  Re- 

solutione  Triangulorum  tam  Planorum  ||  quam  Sphaericorum  e  Geo- 
metricis  fundamentis  |]  petita,  calculo  facillimo,  eximiisque  compendiis 

exhibet:  ||  Ab  Henrico  Gellibkand  Astronomiae  in  Collegio  ||  Gresha- 
mensi  apud  Londinenses  Professore  constructus.  ||  Ex  angulis  latera, 

vel  ex  lateribus  angulos,  8f  mixtim  in  Triangulis  tam  planis  quam 

Sphaericis,  ||  assequi,  summa  gloria  Mathematici  est:  Sic  enim  Coelum 

8f  Terras  8f  Maria || foelici  8f  admirando  calculo  mensurat.  Franc: 

Vieta.  ||  Govdae,  ||  Excudebat  Petrus  Rammasenius,  ||  M.DC.XXXIII.  || 
Cum  Previlegio.  ||  In  folio. 

VIIJ  bladzijden  zonder  signatuur  of  pagineering,  die  bevatten: 

een  verkorte  titel,  de  aangehaalde  titel,  de  opdracht  aan  acht  En- 
gelsche  edellieden,  de  commissie  ter  verkiezing  van  de  Saviliaansche 

Professoren  te  Oxford,  de  voorrede  („  Mathematum  Cultoribus")  en 

de  „Errata",  zeven  in  getal:  ieder  dezer  stukken  bevat  eéne  bladzijde. 
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A — O  (blz.  1 — ITO):  bevatten  twee  boeken  van  Trigonometria, 
met  de  grondregels  van  de  Logarithmotechnie.  Achter  deze  volgt 

een  los  blad,  waarop  de  laatste  kolom  voorkomt,  die  iri  de  plaats 

moet  komen  van  de  laatste  kolom  op  de  bladzijde  3. 

a — z  (270  bladz.  zonder  pagineering)  met  den  titel 

ÜANONES   Ij    SINWM   ||   TANGENTIVM    II    SECANTIVM  ||  ET  ||  LOGARITHMO- 

rvm  ||  pro  Sinvbvs  &  Tangentibvs,  II  ad  Gradus  &  Gradunm  Centesi- 
mas,  II  &  ad  Minnta  &  Secunda  Centisimis  respondentia. 

-üe  waarden  zijn  in  tien  mantissen  gegeven:  met  de  verschillen, 

die  tusschen  de  opeenvolgende  waarden  staan,  zooals  toen  de  ge- 
woonte was,  en  bij  al  de  groote  Tafels  van  vlack  plaats  vindt.  De 

hoeken  klimmen  in  deze  tafels  op  bij  een  honderdste  gedeelte  van 

een  graad.  Op  iedere  bladzijde  komen  zeven  kolommen  voor  met 
de  hoofden 

Centesimae;  Sinus;  Tangentes ;  Secantes ;  Logarithmi  Sinuü ;  Log. 

Tangent.;  M:  S. 
waarvan  de  laatste  kolom  de  minuten  en  seconden  bevat,  die  over- 

eenkomen met  de  honderdste  deelen  van  den  graad. 

7)  Trigonometria  ||  artificïalis:  ||  sive  ||  Magnvs  Canon  ||  Trian- 
gvlorvm  l|  Logakithmicvs,  ||  Ad  Kadium  100000.00000,  &  ad  dena 

Scrupula  Se- II  cunda,  ab  Adriano  Vi-acco  II  Goudano  Constructus.  || 
Cui  AcceduntW  Henkici  Bkiggii  Geometriae  Professoris  in  II  Academia 

Oxoniensi  P.  M.  Chiliades  Logarithmorvm  II  Viginti  pro  numeris  na- 

turali  serie  crescentibus  II  ab  Vnitate  ad  20000,  II  Quorum  ope  Trian- 
gvla  piana  &  il  spha  erica,  inter  alia  Nova  eximiaque  compendia  è 

Geometricis  II  fundamentis  petita,  sola  Additione,  Subtractione,  ||  & 

Bipartitione,  exquisitissimè  ||  dimetiuntur.  ||  Keplervs  Harmonie.  Lib. 

IV.  Cap.  VIL  pag.  168.  I|  Genera  quidem  Mathematica,  non  simt 

aliter  in  Anima,  quam  Vniversalia  caetera,  conceptusque  varii,  ab- 
stracti  a  sensibus:  ||  at  Speciervm  Mathematicarum  illa,  quae  Circïilus 

dicitur,  longè  alia  ratione  inest  Animae,  non  tantum  ut  Idea  re-  \\ 
rum  externarum,  sed  etiam  ut  forma  quaedam  ipsius  Animae;  de- 

nique  ut  promptuarium  unicum  omnis  Geometriae  &  ||  Arithmeticaé 

scientiae:  quorum  illud  in  doctrina  Sinuum,  hoc  in  mirabili  Lo-  \\  ga- 

rithmorum  negotio  est  evidentissi-  |j  mus ;  ut  in  quibus  ex  rirculo  ortis, 

abacus  quidem  inest  omnium  Multiplicationum  8f*  Divisionum  quae  un- 

quam  \\fieri  possunt,  veluti  jam  confectarum.  |j  Govdak,  Excudebat  Pe- 
trus Rammasenius.  II  Anno  M.DC.XXXI1I.  ||  Cum  Previlegio.  II  in  folio. 

VIII  bladzijden  zonder  signatuur  of  pagineering,  waarin  een  ver- 

korte titel,  de  aangehaalde  titel,  eene  opdracht  (van  twee  bladzij- 

den) aan  den  „Princeps  Carolus  Ludovious,  Comes  Palatinus,  Elec- 

tor."  de  voorrede  (van  twee  bladzijden). 
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A — G  (blz.  1 — 52)  bevatten  de  twee  boeken  „  de  Triangulis  Pla- 

nis"  en  „de  Triangulis  Sphaericis". 
a — z  (270  bladz.  zonder  pagineering)  met  den  titel 
Magnvs  Canon  II  Triangvlorvm  ||  Continens,||LoGARiTHMOS,  Si- 

nuum  ||  &  Tangentiüm  ad  dena  Scrupu-  II  la  Secunda. 
Deze  tafels  bevatten  de  waarden  voor  elke  tien  seconden,  in  tien 

mantissen ;  iedere  bladzijde  heeft  zeven  kolommen  met  de  hoofden: 

Sinuum  Logarithmi;  Differ.,  Sin.  Comple.  Logarithmi;  Dif.,  Tan- 

gen.. Logarithmi;  Differ.  Communis;    Tang,  Compl     Logarithmi. 

A — M  (136  bladz.  zonder  pagineering)  met  den  titel 
H.     BRIGGII     TABVLA  II  SIVE  |l  ChïLIaDES      VIGINTI  |j  LOGARITHMORVM 

pro  numeris  naturali  II  Serie  crescentibus  ab  Vnitatellad  20000. 

Iedere  bladzijde  bevat  drie  kolommen,  die  ieder  wederom  in  drie 

anderen  zijn  onderverdeeld :    deze  hebben  de    hoofden  : 

jNu:  Logarithmi;  Differ.; 

zoodat  ieder  geheele  kolom  voor  vijftig  opeenvolgende  getallen  geldt. 

Op  de  laatste  bladzijde  komt  de  lijst  der  „Errata"  voor;  79  in 
de  Logarithmen  en  40  in  de  verschillen. 

8)*  Tafels  ||  van  ||  Sinus  ||  Tangentes,  II  Secantes:  ||  Ende  van  de  || 
Logarithmi  II  Van  de  ||  Sinus,  Tangentes,  ||  Ende  van  de  Getallen  van 

1  af  II  tot  10000  toe.  11  Nevens  de  maniere  om  door  de  selfde  allerley |j 

Brie-hoecken ,  ende  veele  Astronomische  ende  ||  Interest-Reeckeninghen 

te  resolveren,  jj  Door  a.  vlacq.  ||  In  's  Graven-Hage.  |j  By  Aüriaen 

vlacq,  ||  M.DC.LXI.  in  8". 
A— C  blz.  1—48.) 

A— M  (182  bladzijden)  bevat: 

Canon  ||  Sinuum,  ||  Tangentivm,  ||  Secantium  ;  ||  et  ||  Logarithmo- 

bvm  ||  Pro  Sinubus  &  Tangentibus  ||  ad  Radium  10000000. 

M— S  (102  bladzijden)  bevat: 
Tabula  II  Logatithmorum  (sic)  ||  Pro  numeris  ab  1.  ||  ad  10000. 

9)*  Tabulae  II  Sinuum  ||  Tangentivm,  ||  Secantium  :  ||  et  |j  Logaritu- 
morum  ||  Pro  Sinubus,  Tangentibus,  |j  et  numeris  ||  Ab  Unitate  ad 

10000,  ||  Vna  cum  Methodo  facillimè  illarum  ope  resolven-  \\  di  omnia 

Triangula  Rectilinea  fy  Sphaerica,  8f  plu-  |j  rimas  Quaestiones  Astrono- 
micas,  aliasque  difficiliores.  ||  In  ordinem  digestae  per  a.  vlacq.  || 

Hagae-Comitvm.  II  Ex  Typographia  adriani  vlacq,  ||  M.DC.LXV.  || 
in  8°. 

A — C  (blz.  1 — 45  en  vier  witte  bladz.)  Verder  A-S  als  in  de 

uitgaaf  van  1661   te  's  Hage. 

10)*  Tables  "  de  II-  Sinus  I'  Tangentes,  II  Secantes  :  SI  et    de  II  Log  a- 

VCHSL.    KN    \1KDKD.     AFD.    NATÜURK.    2<*e   REEKS.    DEEL    VI11.  Vó 
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RTTHMES||Des  Stnus,  Tangentes,  h Et  des  Nombres  depuis  Tönitén 

jusques  a  10000. ||AvEC||Une  Methode  de  resoudre  tres-facilement  1 1 

par  Ie  moyen  d'icelles  tous  les  Triangles  Ke-||ctilignes  &  Spheri- 

ques,   &  plusieurs    Questions||  Astronoraiques   &    d'Interests.  1 1  Par  A. 
VLACQ.||A    LA    HAYE:||Chez  ADRIAN    VLACQ.  ||  M.DC.LXVI. 

A — C.  blz.  1 — 46  en  2  witte  bladzijden. 

Verder  A — S  als  in  de  uitgave  1661  te  'sHage. 
De  tafels  zijn  in  de  drie  Haagsche  uitgaven  volkomen  dezelfde; 

zelf  de  fout  in  den  tweeden  gedeeltelijken  titel  Logatithmorum 

vindt  men  daar  overal  terug. 

n)*  Tables  ||  des  ||  sinus,  |]  Tangentes,  Secantes :  1 1  et  de  leursjjLo- 

gakithmes: || Comme  aussi||Des  Nombres  depuis  1'unité  jusques  a 
10000. ||AVEC||La  Methode  de  resoudre  tres-facilement  par  Ie || moyen 

d'icelles  tous  Triangles  rectilignes  &  Sphé-llques  (sic)  &  plusieurs 
Questions  Asti'onomiques.W Recueillies  par  \  vlacq.||A  Amstelre- 
dam.jI  Par  HENRi  doncker,  en  la  Nieu-brug- 1 1  stegue,  a  renseigne 

des  Utensiles  des  Pilotes.   1665. ||in   8°. 

A,  B,  bevat:  titel  en  in  verso  een  kort  „Au  Lecteur"  etc.  de 

errata  (4  in  getal);  dan  „  1'usage  des  tables"  enz.  V  hoofdstukken 
en  Appendix  (blz.  3  a  32). 

12)*    ®ab«ÜÊlt    ̂ r||SlNUUM  ||  TANGENTIUM||ttnïr||SECANTIUM:||U)Ü    oucl) 
&*rl|Ix)GARiTHMORUM||Dür  Me||SiNUBUs  Tangentibus, \\ïinb  bü  3al)Un 

oon  1.  bis}  10000. uÖampt  3lrtl)  unb  tDetae  Uu()tlicl)  ïmrcl)  b^selb^n  ljülffe,|| 

allerlej)  *Brej)-*ck«n,  (Örck-lintBcIje  unïr  Spljaeriatlj  e,  ||  ctnjc!)  viel  anïtxt  urnen 

etljwarc  Astronomisch lltfragen  anff  ju"  losen.llSn  orbntmg  g*br<ul)t  fonrdjll 
adrtan  vlacq. ||3u  ̂ ImsUriKtm,  1 1 6*j)  joan  t>an  kavesteynJISih  3aljr 

1673. ||in  8°. 
A—  C.  (blz.  1 — 48,  hoogduitsch). 

A — S  hetzelfde  werk  als  in  de  uitgave  van  1661  Noot  (8),  bevat 

ook  de  drukfout  „  Logatithmorum. " 

13)*  Tabulae||Sinuum,||Tangenttïum,||et  Secanttum  ,||et||Loga- 
rtthmiiiSinuum,  Tangentium,  1 1  &  Numerorum  ab  unitateadl0000.il 

Cum  Methodo  facillima,  Metrum  ope,  resolvendi  omnia\\Triangula  Recti- 

linea $~ Spkaerica,  fy  plurimas\\  Quaestiones  Astronomicas.W  Ab  a.  vlacq.  || 
Editio  ultima  emendata  &  aucta  |)  vignette  met  het  motto  „tandem 

pit  sürculus  ARBAR,"llAMSTELAEDAMi,||y^Mc?  Henricum  &  Viduam 

Theodori  Boom,  ||  CIOlOCLXXXI.il in  8°. 

A— O  (blz.  1—48). 
A— M  (182  bladzijden)  bevat: 
Canones  II  Sinuum,  ||  Tangenttum,  il  Secanttum  :  ||et||Logarithmo- 

rum  ||  pro  ||  Sinubus  II  et  ||  Tangentibus.  || 
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M— S  (102  bladzijden)  bevat : 
H.  BRiGGii||TABULA||LoGABiTHMORUMUPro  numeris  naturali  serie 

crescen-||tibus  ab  Unitate  ad  10000. 

u)*  Dezelfde  titel  en  hetzelfde  werk.  Slechts  volgt  in  den  alge- 

meenen  titel  op  „  Editio" 
ultima  ab  innumeris  mendis,  quibus  ||  postrema  scatebat,  purgata.H 

Amstelaeda mi,  1 1  Apud  j anssonio-waesbergios.  1 1 CIDICCOXLII.  1 1 in 8°. 

En  in  den  bijzonderen  titel  leest  men  „Brigii." 

15)*  Uitgave  geheel  dezelfde  als  de  voorgaande.  Uitgegeven 
AMSTELAEDAMi,||ex  officina  Schoüteniana.IICIOIOCCLXXXIV. 

16)*  Nieuwe  Konstigell Tafelen, IlSinuum,  Tangentium  &  Secanti- 
tium,||ofte.  van  dellHoeckmaten,  Raecklijnen,  en  Snylijnen,||  Met  de|| 

LoGARiTHMis,||der  Hoeckmaten,  en  Kaecklijnen,||  Als  meden  de  Lo- 

garithmi  passende  op  de  getallenllvan  1  tot  10000. ||Waer  door 
alles  alleenlijck  met  Additie  en  Suist r actie [\ lichtelijk  kan  uytgewerckt 

werden,  il  Met  sekere  aenwijsinge  om  door  deselve  alle  Mechtlinische  en 

Clootsche\\Driehoecken,  met  verschelde  Astronomische  vraeg-stucken\\ 
op  te  lossen.  \\V  Samen  gestelt  door  a.  \l\ck. \\En  vermeerdertW Met  een 

nieuw  uyt-gerekende  Tafel  van  de  vergrooten-  j  |  de  breedte,  als  mede 

de  Tafel  der  Kromstreecken.il  Door  a.  de  GRAEF.||t' Amsterdam,  [|By 
Eendrick  Doncker,  Boeck-verkooper  en  Graet-booge-|!  maker,  in  de 

Xieuwe-brug-steeg,  1665 1| in  8°. 
A—C  (blz.  1—40). 

A — M  (blz.  1 — 181  gepagineerd)  met  den  titel 
Canon  jSinuum,  || Tangentium, üSecantium,  AdRadiumlOOOOO.OOn 

et  ||  Logarithmurüm  ||  Pro  Sinubus,  Tangentibus  &  Secantibus||ad 
Radium   10.0000000. 

N-S  (blz.  183—284,  gepagineerd)  met  den  titel 
TABüLAllLoGARiTHMOROiüPro  numeris  ab  1.  ad  10000. 

S— Hh  (blz.  285 — 491  gepagineerd)  bevat  de  sterrekundige  tafels. 

17)*  £cib*lUn  []  kr||SiNUüM||TANGENTiüM,||iiuMlSECANTiUM,imjie  oacl) 
bcr  LoGAuiTHMORüMüoor  bicIlSiNus  TANGENTEs,||unh  Yxt  3al)l<n  don  1 
bis  1 00000. üÖcmmt  2lrt  nno  tDcisc/leicljtlir(j  1 1 irurx:!)  krselben  ̂ nlff*  aütrleg 
5reg-(£clien/!i<S<ra}>e-ltiusd)e  nnïr  Spljdriscljc  anclj  oül  anbeujfidjtüm  ̂ btro- 
notniscljc  £rag«n  ani-Wwiöstn,  \2n  Örbnnng  gebroc|)t ; j  barrf)  |  j  adkian  vlacq.H 

fronckfortj) nnïr Cetfppg/  II öeg  3t|.  Hrtehtd)  fUtst^r  ,| MDCCXXX VIII. in  8°. 
Bladz.  1 — 4S  (5tbxanc\)  n.  s.  uj. 
182  blz.  Canones  sinuüm  enz. 

100  blz.  H.  Brigii  Tabula  Logarithmorum,  enz. 

13* 
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i8)#  ©abdlenllïrjerllSiNWMjllTANGENTivMjIlunbllSECANTivM,  ||wi«  uucl) 
^vIlLoGARiTHMORVMllfur  Me||SiNvs  Tangentes, Hunfr  Vu  3al)len  uon  1 

bis  10000.  ||Samt  3rt  unï>  ti)ew,  Utdjtlid)  frurdjIlkröeUxm  tynliie  allerleg 

Ureg-iSck^n, 1 1 gerab-liniajclje  mxif  spljürtsclje,  au\)  wiWanbzxt  st\}vmt  astra- 
nomtödje  ifragen |  ]  anfjuliwn.  1 1 3n  ©rbnnng  gebrast  j|}>nrd)  II  ad  rian  vlacq.|| 

tfrantkfurt  un*  £etp}ig,|jb*})  %al\ann  foitbtitty  £[mt\)tx.[\  1748.11  in  8°. 
A—C  (blz.  I — 48,  hoogduitsch). 
A — S  dezelfde  tafels  en  dezelfde  titels  als  in  de  uitgave.  Amst. 

1742. 

19)*  Adkiani    vlacq||Tabvlae||Sinvvm,||Tangentjvm,|1et  Secan- 
TIVM:[|LiOGABITHMI||SlNVVM  TaIvGENTIVM,  ||  ET  NVMERORVM  AB  VN1ÏATE 

AD  lOOOO.UCvM  METHODO  FACILLIMA,  ILLARVM  OPE,  ||  RESOLVENDI  OM- 

NI A  TRIANGVLA  RECTILINEA  ||ET  SPHAERICA,  ET  PLVRIMAS  QVAESTIO- 
NES||A8TRONOMICAS.||EDITIO    NOVA    ET    EMENDATA||A||JOHAiNNE   jacobo 

hentschio.IIFrancofvrti  et  Lipsiae.||Impensis  jou.  friedr.  flei- 

scheri.  |]CIOlOCCLVII.|| in  8°. 
A— C  (blz.  1—40,  latijn). 

A—M  (bladz.  1 — 180  gepagineerd  onder  aaa  de  bladzijden)  met 
denzelfden  titel  als  in  de  vorige  uitgave,  Leipzig  1748. 

M— S  (biadz.  1 — 102  zonder  pagineering)  met  den  titel: 

TaBÜLA  [|LOGARITHMORUM||PRO||NUMERIS  NATURALI  SERIE  ||  CRESCEN- 

TIBUS    A    HlüSQÜE    AD    10000. 

2o)#  Adrian  Vlacq  1 1  ©abell*n||  beril  Sin  vvm,  hTangentivm,||Secanti- 
vm  :|]Logarithmi  ber  Sinuum||Tangentium  unb  ber  3al)l«n||»(rit  1  btej 

10000.1]  Somt  einer  Jïletljöbe/  oermittelet  bies«r  ||®abell£it  ate  gera&eliuiefjteu 

unïr  spl)üriscl)en  triangel/ II  wie  aud)  aünl)an&  astronomische  ifrageullanfju- 

Ijüü^n.  11  tleue  una  ue-rbesserte  2lnflflge||D0n||3ol)ann  3atob  Hj*ntscl)en.||;tfrank- 

furt  uni>  Ceipjig'lluerlegt*  3ol)ann  tfrtearid)  tfleiscljer.  II  1763.11  in  8°. 
A— C  (blz.  1—48,  hoogduitsch). 

A — S  hetzelfde  werk  en  dezelfde  titels  als  in  de  uitgave,  Leipz. 
1757. 

21  )*  2loriun  tHacqs  ||  labellen  II  beril  Sinus/  €angentjen||unb||Setttnt*n/||nebst 

beu  llCogoritljmenilbe-r  11  Sinus  nnb  &angent*n/[|ingleul)en||  aller  ganjen  3al)len 
ooit  1  bis  10000.  [| tleue  wbesse-rte  nnb  mit  anbern  nüt;luI)*tt||©ab*lUn  »er- 

meljrte  2tuflagel  [  |  Ijerausgegebjen  1 1  uon  ||  3ol)ann  %atob  (Ebert.  1 1  frankfort  am  fttagn/ 1 1 

bej>  3aljann  ©eorg  tfleisdjer.  1790. || in   8°. 
Bladz.  I— XXIV.  aSinlettung. 

Bladz.  N°.  1 — N°.    181.    Canonks||sinwm,||Tangentivm,||secan- 
TI VM  ;  |1  ET||  LOGARITHMORVM  II  PRO  H  SIN  VBVS  ||  ET||TANGENTIBVS. 

Bladz.  N°.  182 — 243.  TABVLA||LoGARrTHMORVM||SiNVVM  et  Tan- 
GENTIVMl|PRO||SINGVLIS     MINVTIS     SECVNDIS  ||  PRIMI     GRADVS. 
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100  Bladz.  TaBVLA||L0GARITHM0RVM|JPR0||NVMERIS  NATVRALI  SE 

R1E|]CRESCENTIBVS||AB    1    VSQUE    AD    10000. 

(alle  met  zeven  mantissen). 

16  Bladz.    Tabvlahnvmerorvm   qvadratorvm||et||cvbicorvm||ab 

1    VSQUE    AD    10000. 

16  Bladz.  TABVLA||RADICVM  QVADKATARVMnFTUCVBICARVMllPROll 

NVMERIS  NATVRALI  SERIE  ||CRESCENTJBVS  ||  AB  1  VSQVE   AD  1000  (ook  met 

zeven  mantissen). 

22)*  Adriani  VlacqüTabvlaeIIsi^vvm,  tangentivmIIetIIsecan- 
tlvm|!et||logarithmorvm!islnvvm,tangentivm!!et|!nvme80rvm||abl 

ad  10000.  ||  qvibvs  additae  svni  ||tabvlae  ijnvmerorvm  qvadra- 

torvm(|et  cvbicorvm||ab  1  ad  1000.  ||  ed1tio  nova,  emendata  et 

AVCTA||A|f Joh anne  Jacobi  ebert.|]Lipsiae||apvd  io.  Benj.  Geokg. 

Fleischer.[|  1808.||  in  8°. 

Bladz.  VI.  Praefatio,  bladz.  VII — XXIV  Introductio. 

Ook  een  Hoogduitsch  voorwerk,  met  dergelijken  (niet  juist  den- 

zelfden) titel  als  het  werk  van  de  vorige  noot :  daarna  een  opdracht 

3)em  ̂ otljtwljlgeboljriun  %rrn  üjernt  (Eljristopf)  CÖottlob  von  (UurgsWp  &c. 

bladz.  V— VIII.  t)<rrkrirl)t,  bladz.  IX— XXIV.  GinUttnng. 

Het  schijnt  vreemd,  dat  deze  „  Einleitung"  eindigt  met  een  voor- 

beeld vfln  tweede-machts-worteltrekking,  terwijl  de  „  Praefatio"  nog 
daarna  een  voorbeeld  bevat  van  derde- machts-worteltrekking. 

Daarop  volgen  dezelfde  tafels,  ook  in  dezelfde  orde,  als  bij  het 

werk  van  de  vorige  noot. 

23)*  Adriani  Vlacq(|Tabulae|]trigonometricae  ac  logarithmi- 
caeüab  eberto  anno  1808  emendatae  et  auctae,  ||  nünc  denuo 

revisae  aliterque  ii  dispositae  ii  a  ii  gottlob  nordmann.  ||  eültioxx.  || 

LipsiaeiiSumptibus  Eridertci  Fleischer.  I!  1821.  in  8°. 
Met  een  hoogduitschen  titel  in  verso. 

3brtttn  t)lacq's!ititg0n0metrisfl)e  tut*  logaritijmtsti)*  ®afelen||»ott  <8b<rt 
im  3al)r*  1808  bericljttgi  tma  ojermeljrt,  j*tjt  von  tuttem  Imttïfëtsttyn  ttna 

anbtxs  *ingmd)tet[|t>0tt|]<!!Mtl0b  Ho^mann.  !|3w(ttt}tg8to  3lufl«ge.  üCnpug.ll 

Oei  frtekul)  iïmc\)tx.\\lS2i.  in  8°. 
VIII  en  A—  U. 

Voorreden  blz.  V — VIII  introductio  (blz.  1—26):  al  deze  34 

bladzijden  zijn  in  twee  deelen  verdeeld :  links  staat  de  duitsche, 

rechts  de  latijnsche  tekst. 

Verder  blz.  1 — 182,-  met  den  titel. 

Tablla  1 1  Sin vvm,  Ta ngentivm  [|  et  il  Logarithmorvm  1 1  pro  ! |  sin  vbvs  s: 

et  11  Tangentibvs.  II  Tafel  i|  der  11  Sin  vs,    Tangenten  ||und    ihrerllLo- 

GARITHMEN.il 
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Achter  de  natuurlijke  sinus  &c.  en  den  logarithmus  daarvan» 

vindt  men  eene  kolom  met  de  Differentien  voor  4".  Verder  blz, 
184—285 

TaBVLA||L0GARITHM0RVM||  PRO  II  NVMERIS  NATVRALI  SERIE  ||  CRES- 

CENTIBVSJlAB  1  USQÜE  AD  10000.  ||TAFEL||der  IlLOGARlTHMEN  ||der  ||ZaH- 
LENlIlN    JHRER    NATURLICHEN    EoLGE||VOn    4    bis  10000. 

Van  het  getal  101  af,  vindt  men  de  Differentien.  Verder  komen 

hier  voor  de  getallen  S,  T,  en  V. 

Blz    287 — 302.  Tafel  van  tweede  en  derde  machten. 

Blz.  307 — 313.  Tafel  van  tweede  en  derde  machts wortels. 

Blz.  31 9 — 320.  Tafel  van  de  lengte  van  cirkelbogen  met  8  man- 
tissen. 

24)  Ephemerides  Motuum  Coelestium  ad  annos  vulgaris  aerae  1633, 
1634,  4635  et  1636.  Summa  diligentia  in  Luminarium  Motibus 

et  Zyzygiis,  ex  Tabulis  Lansbergianis  ab  Adriano  Vlacco,  Goudano; 

in  reliquis  Planetis  ex  Tabulis  JRudolphinis  a  Joanne  Keplero 

Mathematico  Caesareae  Majestatis,  Supputatae.  Cum  instructione 

super  earum  usu. 

Goudae,  excudebat  Petrus  Kammasenius.  1632  in  4°. 
Bevat:  Praefatio. 

bl.  5 — 32.  //Instructio  super  usu  Ephemeridum. 
Ephemeris  motuum  coelestium  ad  annum  Christi  4633;  26  blz. 

Ephemeris  motuum  coelestium  ad  annum  Christi  4634;  26  blz. 

Ephemeris  motuum  coelestium  ad  annum  Christi  4635,  26  blz. 

Ephemeris  motuum  coelestium  ad  annum  Christi  4636,  26  blz. 

25)*  Philippi  Lansbergi||Tabvlae||Motvvm  Coelesti-IIüm  per- 
petuae;||Ex  omnium  temporum [ | Observationibus  constructae, 1 1 tem- 

porumque  omnium  1 1  Observationibus  1 1  Consentientes.  1 1  Item  1 1  Novae  et 

genuinae Motuum  coeles-\\tium  Theoricae.  1 1 & 1 1  Astronomicarum  observa- 
tionum||THESAVRvs.  ||  Middelburgi  Zelandiae,  ||  Apud  11  Zachariam 

Koman  um,  1 1  M.DC.XXXII.  1 1  in  folio. 

De  titel  is  gegraveerd,  en  versierd  met  de  beelden  van  Tycho 

Brahe,  Kex  Alfonsus,  Ptolemaeus,  Aristarchus  Samius,  Hipparchus 

Rhodius,  Albategnius,  N.  Copernicus  en  P.  Lansbergius,  met  den 

zinspreuk  „Hinc  omnia  lustrat." 
24  bladzijden  (waarvan  alleen  de  laatste  gepagineerd)  bevatten 

het  voorwerk. 

C— G,  (blz.  25—80). 

Aa—  Qq,  (blz.  1—180). 

Aaa— Qqq,  (blz.  1—186  en  4  blz.  „Index'*). 
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Daarachter  een  bladzijde  met  een  Zwaan  „  Nil  Penna,  sed  se- 

ries [|  Lugduni  BatavorumJIEx  officina  Typographica||GviLiELMi 
CHRisTiANi.NAnno  CIOIOCXXXII. 

26)  Regii  Sanguinis  1 1  Clamor  ||  ad  !|Coelum[|  ad  versus  parricidasll 
Anglicanos.  hHagae  Comitüm.H^  TypograpHa  Adriani  Vlacq.H 

M.DC.LII.  12°. 

Bevat  eene  opdracht  aan  Karel  II  van  „  A.  Vlac"  zelven  [Epistola 
Dedicatoria.  Carolo  II.  Dei  gratia  magnae  Brittanniae  Franciae 

&  Hiberniae  Regi  Defensori  Fidei  &c.  (10  bladz.)]  eene  voorreden 

[Lectori  Christiani  (3  blz.)].  Daarop  volgen  bladz.  1 — 148.  Het 
boekje  zelf  geeft  den  naam  van  den  schrijver  niet  aan. 

Joannis  MiLTONi||DEFENSio||SECUNDA[|pro  Populo  Anglicano|| 

contra  infamem  Libellum  anonyraum||cujns  ïitulns  „Regii  San- 

guinis Clamor\\ad  C'oehcm  adversus  parricidas  anglicanos  "\\  Accessitll 
Alexandri  MoRi||Ecclesiastae,  Sacrarumque  literarum||Professoris,ü 

Fides  Püblica [| Contra  calummias  Joannis   Miltoni,  ||Scurrae.|| 

Hagae  Comitum.I!^  TypograpHa  Adriani  Vlacq.||MDCLIV. 

in  12°. 

Vóór  het  werk  komen  de  voorrede  [Lectori  (3  bladz.)]  „Typo- 

graphus  pro  se  ipso"  (12  bladz.) 
Dan  volgt 

„Miltoni  Defensio  Secunda"  (bladz.  1 — 128)  Alex.  Mori  Fides 

Publica  (bladz.  1—129).  „  Typographus  Lectori"  (2  bladz.)  „Alex. 

Mori  Supplementum  Fidei  publico"  Hagae  Comitdm.  Ex  Typogra- 
phia  Adriani  Vlacq.  MDCLV.  in  12°. 

Dit  is  de  beschrijving  van  een  exemplaar  uit  de  Cambridge  Uni- 

versity  Library. 
Een  afdruk  van  het  eerstgenoemde  dezer  werken  berust  in  de 

Koninklijke  Bibliotheek  in  den  Haag ;  maar  dit  is  in  4°.  op  zwaar 
papier:  bovendien  heeft  het  werk  zelf  niet  148  maar  172  bladz., 
waarvan  de  laatste  eenige  verzen  bevatten. 

27):>  notice  respecting  some  new  facts||in  the  earley  hls- 
tory  of  logarithmic  tables  ||by  ||  j.  w.  l.  glaisher,  b.  a.,  f.  r. 

a.  s,1|Fellow  of  Trinity  College,  Cambridge. [| 

=  The  London,  Edinburgh  and  Dublin  Philosophical  Magazine 

and  Journal  of  Science,  Fourth  Series.  Vol.  44  N°.  294.  Octob.  1872. 

28)*  Tables 1 1 of 1 1 Logarithms, || for || All Numbers  from  1  to  120100, || 
AND||/br  the  Sines  and  Tangents,  to  every  ten\\seconds  of  each  de- 

gree  in  the  Quadrant ;  as\\also,  for  the  Sines  of  the  first 1%  minutes\\ 

to  every  single  second .•  i|  with  il  o ther  useful  and    necessary  Tables.  (I 



(   198   ) 

By  William  Gardtner.||London  :||Printed  for  the  Author,  in  Green 

Arbour  Court,  naar  St.  Sepulckre's  Ghurch,  Snow-hill, \\by  G.  Smith, 
in  Stanhope-streety  Clare-market.  ||in  4°. 

29)*  TablesIIdehLogarithmes,  ||CoNTENANT||Les  Logarithmes  des 

nombres,  depuis  1  jusqu'a  102100,  &  les |]  Logarithmes  des  Sinus 
&  des  Tangentes,  de  10  en  10  secondes,  pourilchaque  degré  du 

quart  de  Cercle,  avec  différentes  autres  Tables,  [jPüblié es  cidevant 

en  ANGLETERREilPar  Monsieur  Gakdiner.  ||  Nouvelle  Edition,|| 

Augmentée  des  Logarithmes  des  Sinus  &  Tangentes,  pour  chaquell 

seconde  des  quatre  premiers  degrés. ||A  AvïGNON,||chez  J.  aubert, 

Imprimeur-Libraire,  rue  de  1'Epicerie.  ||M.DCC.LXX.||in  4°. 

30)*  Vollstandige  Sammlung  ||  grösserer  ||  logarithmisch-trigonome- 

trischer !  |  Tafeln,  1 1  nach  1 1  Adrian  Vlack's  1 1 A rithm etica  Log a rithmica  1 1 
und  (ITrigonometkia  ARTiPiciALis,||verbessert,  neu  geordnet  und 

vermehrt||von||Georg  Vega,  ||  Major  und  Professor  der  Matheraatik 

beym  kayserl.  kónigl.  Bombardierkorps,  und  ||  Correspondenten  der 

königl.  grossbr.  Gesellschaft  der  Wissenschaften  il  in  Göttingen.ll 

Mit  Köm.  kayserl.  allergnadigsten  Privilegio.  1 1  Leipzig,  ||in  der  Weid- 
mannischen  Buchhandlung||1794.  in  folio. 

Ook  met  den   latijnschen  titel: 

Thesaurus  ||  Log arithmorum  ||Co.mpletus  ||ex  ||  Ariïhmetica  Loga- 

rithmtca,  et  ex  Trigonom  etrta  |]  artificiali II Adriani  Vlacciü 

collectusjiplurimis  erroribus  purgatus,  |)in  novum  08dtnem  re- 

dactus,||et||prima  post  centesimam  logarithmorum  chiliade, 

partibusii  quibusdam  proportionalibus  differentiarum,  logarith- 
mis  slnuumjucosinuüm,  tangentium  et  cotangentium  pro  primis 

ac  postremis  ||  duobus  quadrantis  gradibus  ad  siïsgula  minuta 

secunda,  formulisiinonnullis  tr1gonometricis,  wolframii  deni- 

que||Tabula  Logarithmorum  Naturalium||locupletatus||a||Geor- 

gio  Vega,  IIsupremo  vigiliarum  praefecto  et  professore  mathe- 
seos  in  caes.  Reg.  Artis  li  Pyrotechnicae  cohorte,   et  societatis 

REGIAE  SCIENTIARUM  II  GOETTINGENSIS  SODALI  CORRESPOND.  ||  CUM  PRIVI- 

LEGIO   IMPRESSORIO    PRIVATIVO  SACR.  CAES.  II  REG.  APOST.  MaJEST.'||  LlP- 
siaeuin  llbraria  weidmannia.  ||  1794. 

81)*  On  earley  Logarithmic  Tables,  ||  and  Htheir  Calculators.  || 
BY||J.  W.  L.  GLAISHER.  B.  A.,||FeLLOW  OF  TrINITY  COLLEGE,  CaM- 

BRIDGE. 

s±  The  London,  Edinburgh  and  Dublin  Philosophica]  Magazine 

and  Journal  of  Science.  Fourth  Series.  Vol.  45.  N°.  301.  May 
1873, 



(  199  ) 

33)  De  boekdrukkers  ij  Boekvekkoopeps  en  Uitgevers  II  in  II 
Noord-Nederland.  11  Sedert  de  uitvinding  van  de  Boekdrukkunst 
tot  den  aanvang  ii  der  negentiende  eeuw  h  door  ii  s.  m.  ledeboer  || 

m.  d.  II  Eene  Proeve  II  Te  Deventer  II  Gedrukt  by  a.  ter  gunne|| 

1872.  II  (Niet  in  den  handel).  Hin  4°. 
Blz.   ï— XVI.  Voorrede. 

Vel  1—51.  bladz.  1—413. 

38)  Calender  of  State  Papeers.  Domestic  Series,  1837.  Vol  CCC.LXXI. 
pag.  94. 
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IV.  PROEVE  EENER  LIJST  VAN  HOLLANDSCHE  LOGARITHMENTAFELS. 

Aantal 
Jaartal. Plaats. Formaat. 

deci- 
malen. 

1626 Gouda 

8° 

10 E.    de    Decker,    Nieuwe  Tel- 
konst. 

1628 Gouda folio 10 A.    Vlack,  Arithmetica  Loga- 

rithmica,(ook  in  't  fransch).* 1633 Gouda folio 
10 

A.  Vlack,  Trigonometria  Brit- 
tannia  (van  H.  Gellïbrand). 

1633 Gouda folio 10 
A.    Vlack,  Trigonometria  Ar- 

tificialis. 
1634 Amsterdam ?  P.   Crüger,    Praxis    (Neper. 

Logarithmen). 
1636 Gouda 

8o 

7 ?A.    Vlack,  Tafelen. 
1651 Leiden 

8° 

7 A.    Vlack,  Tables. 
Herdruk  :  1670. 

1658 Amsterdam folio 5 A.    de    Graaf ,    Groote    Zee- 

vaert.* 
1659 Amsterdam 

4° 

7 C.M.  Anhaltin,  Slot  en  sleutel. 
1660 Amsterdam 

4° 

7 
C.  Hz.  Gietermaker,  't  Verguld 

licht  der  Zeevaart.* 

Herdruk:1671*1683,1697* 
1707,1712,1728,1742,* 

1774* 
1661 's  Gravenhage 

8o 

7 A.     Vlack,    Tabulae    (latijn, 

fransch  en  hollandsch).  * 
Herdruk:  1665*  1666.* 
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Aantal 
Jaartal. Plaats. Formaat. 

deci- malen. 

1665 Amsterdam 

8o 

7 A.     Flack,     Tafelen     (latijn, 

fransch,    hoogduitsch-    en 
hollandsch).  * 

Herdruk:     1673,*     1681* 
1683,  1689,  1706,  1721, 

]742*  1784* 
1665 Amsterdam 

8o 

7 A.    Flack,  (door  A.  de  Graaf) 

Konstige  Tafelen.* 1670 
Lyon 

8o 

7 A.    Flack,  Tables. 
Herdruk:   1760. 

1671 Harlingen 

8° 

5 I).    Rembrantsz    van    Nierop, 

Logarithmus  Tafelen.* 1685 Amsterdam 

8o 

7 C.  Jansz.  Fooght,  Tafelen  Si- 

nuum.* 
1698 Amsterdam 

40 

7 C.  Jansz.    Fooght,    Taeffelen 

der  Sinuum.* 
Herdruk:   1707* 

1700 Amsterdam 

8° 

7 ?  A.    Strauch,    (door    L.   C. 

Sturm).* 1705 Middelburg 

4° 

7 
C.Hz.  Gietermaker,  ?t  vergulde 

licht    der   Zeevaart,    (door 

A.  van  Poulle).* 1707 Amsterdam 

80 

7 A.  de  Graaf,  Schatkamer. 

NB.  Dit  is  de  3e  uitgave :  de 
eerste    van    1680*    bevat 

geene  logarithmen. 
1709 Amsterdam 

80 

<i 

A.  van  Dam,  Hoornse  schat- Ir  QT¥"1  p|» 

Herdruk:   1720*  1728* 
1712 ?  Lastdrager. .Konst  der  stuur- 

lieden. 

Herdruk:   3e.  1742. 
1721 Pekin folio 10 A.     Vlack,    Magnus    Canon 

(~   Arithm.    Logarithm.) 

(chineesch)  drie  deelen. 
1725 Leipzig 

80 

7 A.    Vlack,  Tabellen  (hoogd.) 

Herdruk:  1738*1768,1778. 
1727 Amsterdam 

8° 

7 K.  de  Fries,  Kunst  der  stuur- 
lieden. 

Herdruk:175l*(4edr.)1781* 

1801,  1818* 
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Jaartal. Formaat 
Aantal 

deci- 

malen. 

1732 
1737 
1740 
1742 

1744 

1748 

1754 

1755 

1760 

?1774 

1775 

1778 

1786 

1787 

1790 

1790 
1794 

Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 

4° 

4° 8o 

Amsterdam 

40 

Leipzig 

80 

Haarlem 

8° 

Haarlem 

80 

Haarlem 

8° 

Amsterdam 

Amsterdam 
8°en4° 

Berlin 

80 
Middelburg 

8° 

Amsterdam 

80 

Leipzig 

80 

Middelburg 
Leipzig 

8° 

fol
io 

2 

2 

7 

21 

7 

18 

18 

7 

15 

4 

14 
10 

S.  Ricard,  Traite. 
Jok.    Th.    Graumann,  Licht. 
Jok.  Th.  Graumann,  Lumière. 

6'.  Wolf  (door  N.  Ephema)* 
Nodige  Tafelen. 

Herdruk:   1765* 
A.  Marci,  Toover vierkanten.* 

Herdruk:   1791* 
A.  Vlack,  Tabellen  (door  J. 

J.  Hentschen)  (hoogduitsch 

en  latijn)  * 
Herdruk:   1757*    1763* 
W.   0.  Reitz,  Berekening  van 

Kunsttallen  * 
W.  0.  Reitz,  Nieuw  gevonden 

berekening* 
D.     Klinkenberg,     Sinus-Lo- 

garithmus.* G.     La    Borde,     Koopmans- 

boekhouden.  2e  druk. 
B.  J.  Douwe8%  Tafelen  (beide 

formaten).* Herdruk:   1779. 

Ü.  Schulze,  Sammlung.  It 

Theile* Bevat :  Wolfram,  Hyperbo- 
lische Logarith  men,  met  48 

decimalen. 

K.  K.  Reitz,  Nieuwe  Her- leiding. 

J.  H.  van  Siuinden,  Verhand. 

Lengte  op  zee. 
Herdruk:  1789,1790,1*02* 
A.  Vlack,  Tabellen,  (door 

Ebert)* Herdruk:    1808* 
K.  K.  Reitz,  Aanhangsel. 

G.  von    Vega,  Thesaurus.* 
Bevat  •  Wolfram,  Hyperbo- 

lische Logarithmen,  met  48 
decimalen. 
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Aantal 
Jaartal. Plaats. Formaat. 

deci- malen. 
• 

1804 Amsterdam 

4° 

4 Noback,  Nieuwe  Tafelen.* 
1817 Amsterdam 

S° 

7 
E.  Florijn,  Tafelen* 

1821 Leipzig 

8o 

7  , 

//.  VI ach,  (door  G.  Nordmann) 

Tabellen* 1823 Ams^rdam 

8° 

5 Eustace    en    Schmidt,   Hand- 

boek.* 
1826 Amsterdam 

8Ü 

7 J.  Swart,  Verzameling. 
Herdruk:   1831. 

1830 Amsterdam 

8o 

7 J.  Swart,  Tafelen. 

Herdruk:    1837,   1846*. 
1833 's  Gravenhage 

8» 

5 R.    Lobatto,  Verzameling.* 
1839 Breda 

8U 

5 H.   Strootman,    Logarithmen- 

Tafels* 1843 Breda 

8° 

E.   Wenckebach. 
Herdruk:   1861. 

1844 Deventer 

8° 

5 ƒ.  A,  Hans  en,  Tafels.  * 
1846 Leiden 

8o 

6 
J.   Pilaar,  Logarithmen.* 

1847 Amsterdam 

8o 

7 
J.   S.   Speijer,  Tafel* 
Herdruk:    1860* 

1857 Amsterdam 

40 

P.  Krom,  Tafels. 
1858 Alkmaar 

8° 

.   Handleiding. 
1862 Amsterdam 

8° 

7 L.  Schrön,  Gewone  Loga- 
rithmen, (door  D.  Bierens 

de   Haan)* 
Herdruk:  1864,  1866,  J867. 

1868 Amsterdam 

8° 

5 A.  van   Dam,  Verklaring.* 
1871 Leiden 

8° 

4 A.  J.  van     Pesc/t,    Logarith- 

men-Tafel.* 
1873 Leiden 

8o 

5 A.  J.   van    Pesch,    Logarith- 

men-Tafels.* 
1S74 Leiden 

8o 

L.  Bz.  Janse,     Nieuwe    Lo- 
garithmische  Tafels. 



BOUWSTOFFEN  VOOR  DE  GESCHIEDENIS 

DER 

WIS-  EN  NATUURKUNDE  IN  DE  NEDERLANDEN. 

D.    BIERENS    DE    HAAN. 

V.  VOORLOOPER   DER    STEREOTYP-UITGAAF    VAN    LOGARITHMEN-TAFELS. 

Glaas  Jansz.  Vooght,  Geometra. 

1.  Al  spoedig  nadat  adriaan  vlack  zijne  kleine  logarithmen- 
tafels  —  waarvan  in  het  Nummer  III  dezer  Bouwstoffen  sprake 

was,  —  het  licht  had  doen  zien,  kwamen  er  in  ons  land  nog 

meer  logarithmentafels  uit.  Daarvan  mogen  thans  die  van  cl  aas 

jansz.  vooght  geometra  (zoo  als  hij  zich  zelven  altijd  noemt), 

besproken  worden. 

Deze  was  gezworen  landmeter,  en  verder  leermeester  in  de 

wiskunde,  stuurmanskunst,  enz.,  te  Amsterdam.  Hij  schreef 

onderscheidene  boeken  over  die  vakken;  en  daarvan  zullen  wij 

er  straks  eenige  leeren  kennen.  Overigens  heb  ik  omtrent  dien 

man  nergens  iets  kunnen  vinden. 

2.  De  eerste  Logarithmentafels,  die  hij  uitgaf:  //  De  Taafelen 

Sinuum,  Tangentium  en  Secan^n^',  in  8°.,  van  1685  x),  zijn 
in  8°.  Het  eerste  gedeelte  geeft  de  Sinussen  (Cosinussen), 
Tangenten  (Gotangenten)  en  Secanten  (Cosecanten),  zoowel  als 

de  logarithmen  daarvan,  voor  iedere  minuut  in  zeven  mantissen. 

De  inrichting  is  de  volgende.  Op  iedere  bladzijde  komen  zes 
kolommen  met  de  hoofden 

Sinus  ;  Tangens  ;  Secans  ;  Log.  Sin  ;  Log.  Tang  ;  Log.  Secans. 

Op  iedere  linksche  bladzijde  vindt    men  de    dertig  eerste  of  de 
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dertig  laatste  minuten  voor  het  gegeven  aantal  /?-graden.  Op  de 

rechtsche  daarentegen  de  dertig  laatste  of  de  dertig  eerste  mi- 

nuten voor  het  aantal  89- p  graden:  zoodat  de  bogen  links 

en  rechts  op  dezelfde  regel  elkanders  complementen  zijn.  Ver- 
schillen komen  er  niet  voor. 

Bij  het  tweede  gedeelte :  //  de  Tabula  Logarithmorum  Nu- 

meris",  houdt  iedere  bladzijde  drie  kolommen  van  34  getallen, 
terwijl  de  onderste  in  eene  kolom  boven  aan  in  de  volgende 

kolom  wordt  herhaald.  Op  die  wijze  bevat  iedere  bladzijde 

juist  honderd  opeenvolgende  getallen.  De  Logarithmen  zijn  ook 
hier  in  zeven  mantissen  gegeven. 

In  het  derde  gedeelte :  //  de  Tafel  der  wassende  Latitudo", 
bevat  iedere  bladzijde  tien  kolommen  voor  tien  opeenvolgende 

graden :  op  de  linksche  komen  de  dertig  eerste,  op  de  rechtsche 

de  dertig  laatste  minuten  voor. 

De  //  Tafel  der  kromstreeken1'  is  voor  de  zeven  eerste  streeken 
zoo  ingericht,  dat  iedere  bladzijde  in  drie  verticale  blokken 
is  verdeeld,  iedere  blok  wederom  in  drie  kolommen,  met  de 
hoofden 

mijl.     breet.     lancte. 

terwijl    wederom    die    drie   kolommen  op  iedere    bladzijde   voor 

honderd  opeenvolgende  aantallen  van  mijlen  gelden. 

Bij  de  tafel  voor  de  achtste  streek  is  de  inrichting  anders. 

Iedere  bladzijde  is  hier  verdeeld  in  negen  kolommen,  geldende 

voor  even  zooveel  graden  breedte,  die  dezelfde  zijn  voor  de 

rechtsche  bladzijde  als  voor  de  linksche.  In  eene  voorste  ko- 
lom met  het  hoofd 

verh.  U.  mij  Ie. 

komen    links    de    getallen    l  —  30,   rechts  de  getallen  31 — 50, 
60,  70,  80,  90,   100,   200,   300,  400,   500  voor. 

Het  geheele  werk  is  vrij  goed  gedrukt,  en  de  bladzijden  zijn 

genummerd:  voor  het  eerste  gedeelte  in  den  hoek  en  daarna 

op  het  midden  der  bladzijde  boven  aan. 

3.  Daarop  volgen  in  1698  //zijne  Taafelen  der  Sinuum, 

Tangentium  et  Secantium,,  in  4°.  2),  die  wel  hetzelfde  bevatten, 
maar  anders  zijn  ingericht.  Achter  een  fraai  in  koper  gegra- 
veerden  titel  komen  twee  verzen  voor 

Op  de  ||  Tafelen  ||  Sinuum  Tangentium  en  Secantium.  || 
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Dit  is  een  bondelken  beknopt 

Met  weinig  lettren  opgepropt, 

De  nuttigheyd  van  dit  is  meer 

Dan  duysent  boecken  in  de  weer. 

Wort  trow. 

Op  de  Logarithmische  Taeflelen. 

Wilt  gj  de  boogen  van  het  ruym  Heel- Al  af-meeten, 

Wilt  gy  in  't  tellen  oock  de  Kromme  Graden  weeten, 
De  welck  een  Konstenaar  met  rechte  koorden  peyld 

Met  't  Kruys  of  iets  dat  konst  heeft  klaar  en  net  verdeyld  : 
De  Logarithmus  (die  den  Merchestonschen  Nepper 

Ons  uyt  vond  waer  van  't  lof  hem  toekomt  naest  den  Schepper 

Van  't  Heel- Al)  is  't  dat  ons  het  sware  werck  verlicht 

Vergeefs  is  't,  dat  men  hier  alsulcke  Taeflen  sticht 

Op  't  blanck  papier  alwaer  ons  Ouders  niet  vermochten, 

Ten  zy  dat  sy   't  getal  tot  een  meervoudigh  brochten. 
In  tegendeel  alleen  met  tellen  licht  voldoet 

De  Logarithmus  ons  tot  het  begeerde  goet. 

.    Wort  trow. 

Het  laatste  vooral  een  treffend  staaltje  van  wiskundige  rijmelarij, 

waarvan  wij  er  straks  nog  meer  zullen  ontmoeten. 

Wat  het  eerste  gedeelte  aangaat,  omvat  hier  iedere  bladzijde 

een  graad ;  voor  elke  der  zestig  minuten  worden  in  zes  dubbele 
kolommen  met  de  hoofden 

Honkmaten.  \  Baec%Ten.  \  Sne^nen.  |  LoS  Sin-  |  Log.Tang.  |  Log.  Secans 

deze  waarden  in  zeven  mantissen  gegeven.  Boven  de  bladzijde- 

is  het  getal  ///?  Graad"  der  graden  aangegeven:  onderaan 

//  89- p  Graad1'.  Eene  voorste  kolom  geeft  de  minuten  0 — 60, 
eene  achterste  de  minuten  60 — 0  aan;  zoodat  wij  hier  de  ge- 

wone inrichting  aantreffen,  waarbij  naast  iedere  waarde  voor 

een  hoek,  de  overeenkomstige  voor  zijn  complement  gevonden 
wordt. 

In  het  tweede  gedeelte  is  iedere  bladzijde  verdeeld  in  zeven 
kolommen,  die  de  logarithmen  van  65  getallen  geven,  afge- 
deeld  duidelijkshalve  in  dertien  vijftallen;  iets  dergelijks  kwam 
ook  bij  de  eerstvermelde  tafels  voor. 
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Bij  de  tafel  der  vergrootende  breedte  houdt  iedere  bladzijde 

vijftien  kolommen  voor  even  zoo  vele  graden,  terwijl  er  zestig 
regels  voorkomen  voor  de  minuten  van  elk  dier  graden. 

Bij  de  tafel  der  kromstreeken  heeft  iedere  bladzijde  vijf 
blokken,  verdeeld  ieder  in  drie  kolommen  met  dezelfde  hoofden 

als  bij  de  tafels  van  noot  (1);  terwijl  ieder  blok  geldt  voor 

dertien  vijftallen  mijlen.  Bij  de  achtste  streek  is  ook  hier  de 

inrichting  anders :  iedere  bladzijde  is  verdeeld  in  veertien  ko- 

lommen, geldende  voor  even  zoo  vele  opvolgende  graden  breedte : 

In  eene  voorste  kolom  komen  dezelfde  65  getallen  mijlen  voor 

als  bij  de  overeenkomstige  tafels  van  noot  (i). 

Bij  deze  tafels  is  het  nu,  dat  wij  eene  poging  waarnemen, 

om  het  voorkomen  van  fouten  te  vermijden,  die  er  zoo  ligt  — 

aan  voorbeelden  ontbrak  het  toen  reeds  geenszins  —  ontstaan, 

hetzij  bij  herdrukken  der  tafels,  hetzij  wanneer  er  onder  het  af- 

drukken eener  zelfde  uitgave  een  of  ander  ongeluk  met  de  letter- 

ramen  gebeurde.  Daartoe  werden  zij  op  koper  gegraveerd  :  een  voor- 

behoedmiddel, nog  wel  zoo  afdoende  als  de  latere  stereo typ-dr uk. 
In  deze  uitgave  zijn  evenwel  slechts  de  acht  eerste  vellen 

A  tot  H,  en  de  beide  laatste  Q  en  E  gegraveerd :  de  overige 

PtotP  zijn  gewoon  gedrukt,  waarschijnlijk  omdat  de  gravure  daar- 
voor nog  niet  gereed  was.  Althans  bij  een  lateren  druk  dezer 

tafels  van  i  7 07  3)  waren  alle  vellen  op  koper  gegraveerd,  het- 
geen trouwens  ook  op  den  titel  toen  werd  vermeld:  terwijl  op 

den  titel  van  de  tafels  in  noot  (&),  omtrent  dit  graveeren  der 

uitkomsten  geenerlei  vermelding  voorkomt.  Bij  geen  dezer  drie 

tafels  vindt  men  ook  ergens  eene  voorrede  of  voorwerk,  waarin 

dit  punt  besproken  had  kunnen  worden. 

Deze  tafels,  ten  deele  reeds  van  zeevaartkundigen  aard,  be- 
hoorden dikwerf  bij  werken  voor  de  zeevaartkunde,  en  werden 

dus  als  zoodanig,  veelvuldig  gebruikt.  Denkelijk  zal  hierin 

wel  de  reden  te  zoeken  zijn,  dat  de  kosten,  die  zeker  niet  ge- 

ring waren,  konden  worden  gedekt :  trouwens,  de  firma,  die  ze' 
uitgaf,  heeft  zich  gedurende  een  lang  tijdsverloop  met  uitnemend 

gevolg  toegewijd  aan  het  uitgeven  van  zeevaartkundige  werken. 

Deze  firma  //  van  keulen",  met  het  uithangbord  //in  de  ge- 

gekroonde  Lootsman,  by  de  Nieuwe  Brugh  te  Amsterdam11  ge- 
vestigd,   is    steeds    met    roem  bekend   geweest.     Hoewel  zij  in 

VBRSL.    EN    MEDED     AFD.    NATUURK.    2de   REEKS.    DEEL   VIII.  14 
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fred.  mullers  Bibliographie  Neerlando-Russe  4)  en  bij  a.  m.  le- 

deroer, de  Boekdrukkers  enz.  5)  vermeld  wordt,  zijn  deze  op- 
gaven toch  niet  altijd  juist,  en  verdient  die  firma  voorzeker 

een  eigen  monographie  van  bevoegde  band.  Mij  is  daarom- 
trent het  volgende  gebleken 

1681  — 1710.    Johannes  van  keulen:   Hij  kocht  23  Juni  1693 
den    boedel    van  den  bekenden  hendrik  donker, 

en  werd  opgevolgd  door  zijn  zoon 

(1712)       Gerardus  van  keulen.    Men  vindt 

(1727)       Lodewina  konst,  weduwe  van  gerard  van  keulen 

en  haar  eenigen  zoon  johannes   van  keulen,  die 

(1742)       alleen  voorkomt.  Hij  wordt  opgevolgd  door  zijne 
beide  zoons 

(1750)       Gerard    hulst    van    keulen     en    cornelis    ruys 
VAN    KEULEN. 

1769 — 1776(?)  Joannes  VAN  KEULEN,   en  Z00NEN. 

1779 — 1808.    Gerard  hulst  van  keulen 

1808 — 1858.    De  Wed.  gerard  hulst  van  keulen. 

In  1860  wordt  jacor  swart  eigenaar. 

4.  Wat  de  verdere  boeken  betreft,  die  claas  jansz.  vooght 

in  het  licht  gaf,  heeft  men  vooreerst  zijn  //  Quadrans  astrono- 

micus  et  geometricns"  in  4°.  van  1681  6),  waarvan  het  //  't  Eerste 

Deel  ||  Van  't  bereytzel  des  j|  Quadrants.  ||  Thoonende  de  Be- 
schrijving  van  alle  sijne  Ronden,  Boogen,  ||  Linien,  Graden, 

en  Verdeelingen'"  in  acht  Voorstellen  verdeeld  is  (blz.  3 — 13). 

r/'t  Tweede  Deel,  ||  Van  't  gebruyk  des  j|  Quadrants.  ||  Toonende 

't  selve  in  de  Sterkonst,"  bevat  zeventien  Voorstellen  (blz.  13 — 21). 

//"t  Derde  Deel  ||  Van  't  gebruyck  des  ||  Quadrants.  [|  Toonende 
't  selve  in  de  Meetkonst,"  bevat  zeven  Voorstellen  (blz.  21 — 24), 
en  wel 

1.  „  Leerende    de     Verkeerde    Schaduw    te  veranderen  in  een 

Reghte  Schaduw. 
2.  Leerende  de  hooghte  van  eenigh  dingh,  daarmen    toe   gaen 

kan,  meeten. 
3.  Leerende  de  hooghte  van  eenigh  dingh,    daer  men  niet    toe 

gaen  kan,  meeten. 
4.  Leerende  de  hooghte  van  eenigh  dingh,  dat  verheeven  staat, 

meeten. 
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5.  Leerende  de  W'jte  van  eenig  pladt  landt  of  waaier  te  meeten 
6.  Leerende  de  diepte  van  eenigh  dingh  te  meeten, 

7.  Leerende  de-  hooglite  van  een    Wolcke  te  meeten." 
Van  dit  werk  komen  er  ook  uitgaven  van  1682  en  1714  7) 

voor,  volkomen  gelijk  aan  de  eerste. 

5.  Vervolgens  ontmoet  men  zijn  //Nieuwe  groote,  Lich- 

tende Zee  Fakkel"  in  vijf  deelen  folio  van  1682  tot  1684  8),  die 
in  de  volgende  orde  het  licht  zagen,  2,  1,  3,  5  en  4  ;  zoo 

als  blijkt,  behalve  uit  enkele  voorredens,  uit  de  opdrachten,  ge- 

teekend:  25  Grasmaand  1681;  30  Wijnmaand  168 J,  12  Gras- 

maand 10  82,  1  Sprokkelmaand  1683,  1  Wintermaand  1684- 

Het  werk  bevat  een  aantal  fraaije  kaarten  met  hare  beschrij- 
vingen en  voorts  een  groot  aantal  profielteekeningen  van  kusten 

en  eilanden.  Alleen  op  den  titel  van  het  tweede  deel  komt 

behalve  claas  janz.  vooght,  ook  als  schrijver  voor  jan  van  loon. 

Daar  nu  dit  tweede  deel,  zoo  als  wij  opmerkten,  het  eerst  uit- 

kwam, en  daar  van  loon  nergens  verder  voorkomt,  mogen  wij 

onderstellen,  dat  hij  zich  teruggetrokken  heeft  van  de  mede- 

werking :  toch  blijft  het  zonderling,  dat  deze  verandering  bin- 

nen zoo  weinige  maanden  heeft  plaats  gegrepen,  daar  het  be- 
arbeiden van  deze  verzameling  noodzakelijk  veel  meer  tijd  heeft 

gekost.  Zoude  men  daaruit  mogen  opmaken,  dat  deze  bundels 

eigenlijk  slechts  het  werk  zijn  van  vooght  alleen  ? 

Onze  vooght  beklaagt  zich  zeer  over  andere  uitgevers  van  kaar- 

ten, die  slechts  oude  kaarten  wat  oplapten  en  voor  nieuw  ver- 
sleten, en  toch  hem  uit  wangunst  beschuldigden  van  slecht  werk, 

In  het  tweede  deel  zegt  hij  daaromtrent: 

Waf  loont  ons  meenigh  brave  Jonker 

Eens  anders    Werk  voor  eggen  vond ; 
Soo  hotst  ons  Goossen  H  volk  in  H  donker 

Ligt  op  een  klip,  of  in  de  grond. 

Slechts  in  de  voorrede  van  het  vijfde  deel,  verklaart  hij  nog 

niet    tot    volle    nauwkeurigheid    der   kaarten  te  hebben  kunnen 

geraken ;    en    beschouwt    hij    deze    eigenlijk    als  niet    meer  dan 

eene  proeve,  waarop  hij   afraadt  volkomen  vertrouwen  te  stellen. 

In    de  voorreden  van  het  vierde  deel  prijst  hij   de  kaarten  van 

joannes  de  laat,  en  keurt  die  van  arent  roggeveen  af:  in  de 

14* 
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voorreden    van    het  eerste  deel  spreekt  hij  met  grooten  lof  van 

dirk    jacobszn   slikker    van    A  akersloot,  van  wien  ik  nog  bezit 

eene  geschiedkundige  bijdrage  over  de  Oost-  en  Westvinding.  9) 
vooght  teekent  zijn  kaarten  met  het  monogram 

e v 
Van  deze  nieuwe  groote  Lichtende  Zee-Eakkel  verscheen  later 

een  herdruk  in  1771;  en  daarop  een  door  gerard  hulst  van 

keulen  vermeerderde  en  verbeterde  uitgave  in  1788  10),  die 

wederom  in  1799  bij  denzelfden  uitgever  verscheen,  vermeer- 
derd lüet  een  aantal  nieuwe  kaarten. 

6.  Nog  heeft  onze  vooght  zich  verdienstelijk  gemaakt  door 

de  uitgave  van  eene  volledige  //Euclidis  Beginselen  der  Meet- 

kunst" 1695  in  4°.  n)  Wel  is  waar,  waren  reeds  op  dit 
spoor  hem  voorgegaan  jan  pietersz.  dou  [1606,  1626,  1632, 

1647,  1681]  j.  wz.  verroten  [1633],  FRANS  van  schooten 

[1662]  h.  coets  [1692,  1702,  1705,  1740,  1752,]  en  c.  van 

nienrode  [omstreeks  1630]  ;  maar  van  schooten  en  van  nien- 

rode  gaven  weinig  meer  dan  eene  opgave  der  stellingen,  en  de 

overigen  behandelden  alleen  de  zes  eerste  boeken  van  Euclides 

Daarop  doelt  zijn  lofdichter  carel  vander  hem,  als  hij  in  niet 

zeer  gekuischte  woorden  zegt. 

//Douw,  die  woud  Euclidem  tojen 

In  een  nieuw  en  zondags  pak, 

Maar  daar  waren  nog  thien  plojen 

Die  manqueerden  aan  't  kasjak. 
En  die  zes,  die  hij  in  frons  had 

Zien  'er  soo  wanschapen  uyt, 
Ofze  kwamen  uyt  een  flons  gad, 

Daarmen  noyt  geen  kaars  en  snuyt" 
Maar  ook  vooght  zelf  was  dichter:  zoo  als  wij  boven  in  §   5 

zagen.  Hier  gebruikt  hij  zijne  gaven,  om  bij  den  aanvang  van 
ieder  Boek,  den  inhoud  in  versmaat  op  te  geven,  bijv. 

„D'ïnhoud  des  Eersten  Boeks/1 

Hier  word  de  grond  geleyd  van  de  reghtstreepte  platten, 

Van  Raam  en  Driehoek  beijd' :  Eerst  gaatmen  hier  bevatten 



(  211  ) 

Wat  dal  den  driehoek  teelt,  verthoonende  haar  aart 

Wat   standt  zy  met  haar  hoek  en  zijd'  altijd  bewaart. 
Voorts,  na  dat  oVey genschap  der  eevenwxjaV  ghe  reghten 

Verhandelt    zijn,  zoo  komt  die  Raam  in  rangh  aanheghten 

Haar  aart,  en  thoont  ivel  nel   a"eenstemmigheyd  van  haar, 
Maar  dan   wort  ook  gelhoont  de  Maatschappij  daar  naar 

Van  Raam  en  driehoek  heyd\  en  hoe  een  raam  herschaapen 

Tot  eenen  driehoek  wort.    Ten  laadt  sten  komtmen  raapen, 

Hoe  in  een  driehoek  met  een  reghten  hoek  't  vierkant 
Der  reghte,    die  den  reghten  hoek  altijdt  bespant, 

Is  die  vierkanten  g'lijk  de  reghten,  die  de  reghten 

Resluien   (sic)  tusschen  beyd\  Dees'  ziet  gy  alles  heghten, 
Als  schalmen  aan  malkaar,  met  voorsfels  viermaal  thien, 

En  aght,  nalaatende  de  minste  twijffhngh  ghien." 

Merkwaardig  in  haar  soort  is  de  verdeeling  der  Wiskonst, 

die  men  in  de   //Ïnleydiisg"  aantreft:   aldaar  heet  het. 
//De  nakomelingen  (der  wijsgierigen)  stellen  de  Heekenkonst 

en  Meet-  ||  konst  de  voornaamste,  uyt  de  welke  voortvloeyen 

niet  alleen  de  Zang-  ]|  konst  en  Starkonst,  maar  ook  de  Meetdaad 
of  Landmetery,  de  ||  Zonnewijserskonst,  de  Stuurmanskunst,  de 

Gesigtskonst,  de  j]  TVanschaduwkonst,  de  Spiegelkonst,  de  Door- 

sigtkonst,  de  Stel-  ||  konst,  de  Bouwkunst,  de  Sterkbouwkonst, 

de  Weegkonst,  enz." 
Het  werk,  671  bladzijden  groot,  bevat  de  zestien  boeken; 

de  figuren,  in  hout  gesneden,  zijn  telkens  afgedrukt  in  vakjes, 

die  in  de  tekst  zijn  opengelaten. 

7.  Hebben  wij  straks  gezien  dat  de //Nieuwe  groote  Lichtende 

Zeefakkel"  van  claas  janz.  vooght,  vele  drukken  beleefde,  zelfs 
tot  in  het  einde  der  achttiende  eeuw,  hetzelfde  getuigenis  van 

deugdelijkheid  verkreeg  zijn  //Handboek  voor  de  Zeelieden1'  in  zes 
deelen  8 o.  Het  is  mij  niet  gebleken,  wanneer  daarvan  de  eerste 

uitgaaf  verscheen,  —  denkelijk  na  1697.  (in  zijn  geheel  al- 
thans) daar  dit  werk  niet  voorkomt  op  de  lijst,  waarvan  straks 

sprake  zal  wezen.  Maar  ik  heb  voor  mij  liggen  een  eerste  uit- 

gaaf van  het  eerste  deel  in  1696  12),  en  een  latere  van  1776  13). 
Op  deze  laatste  uitgaaf  is  eerst  twee  jaren  later  in  1778,  octrooi 

gekomen:    vandaar   denkelijk    dat   de   Copy  van  de  Previlegiën 
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(2   blz.)  tusschen  de  eerste  en  tweede  bladzijden    van  het   //Tot 

den  Leeser"  is  ingeplakt.  Daarin  komt  het  volgende  voor  : 
//Dat  de  Supplianten  voorneemens  zynde  te  doen  drukken  en 

uitgeeven  zeeker  Werk,  geïntituleerd :  Handboek  voor  de  Zeelie- 
den, zynde  een  verzameling  van  de  voornaamste  zaken,  welke 

werkdadig  by  de  Zeevaart  moeten  gebruikt  worden,  zynde  een 

zamenstel  van  Astronomische  en  Zeevaartkundige  Werken,  in 

navolging  van  de  Ephemerides,  Engelsche  Nautical  Almanach, 

Connoisance  des  Temps,  Dealy  (sic)  Assistents,  Marines  Compas, 

Marines  Calander  &c.  &c.  vervat  in  zes  Deelen  :  hel  eerste  't  Graad- 

boek  [dat  is  het  werk  van  Noot  (12)]  't  tweede  't  Dubbeld 

Bestekboek,  't  derde  't  Konde  Bestekboek,  't  vierde  't  Nieuwe 

Stuurmans-Handboek,  't  vyfde  de  Meerderjaarige  Zeemans  Alma- 

nach, en  't  zesde  Deel  de  Mond  Examen  :  in  klyn  Octavo.1' 
Door  deze  beschrijving  wordt  de  strekking  dezer  boekjes  ge- 

noegzaam aangegeven :  ook  het  deeltje,  dat  hier  beschreven  zal 

worden,  is  geheel  voor  de  praktijk  ingericht,  en  vol  met  allerlei 

grootere  en  kleinere  tafeltjes. 

Dit  werkje  //  Nieuw  Amsterdammer  Graad-Book"  begint,  in 
verso  van  den  titel  met  de 

//  Matroos  Aanspraak. 

Dit  is  u  and're  handt,  als  gy  de  brakke  baaren 
Geduurigh  wilt  bevaren, 

Om  gantsch  te  zijn  verdaght  voor  vloeden,  klip  of  strand, 

En  al  't  ontijdigh  landt." 

Na  een  //  Tot  den  ||  Leeser"  volgt  (A  tot  G)  het  Graad- 
boekje zelf.  Daarop  komt  (H)  de  titel  //  Almanach,  jj  9}ae 

De  Nieuwen  Stijl,  ||  Der  7  aan-een-volgende  Jaaren,  van 

't  Jaar  1694,  tot  't  Jaar  1700.  ||  ©eéfclt  ||  op  den  Meridiaan 
der  stadt.  jj  Daarop  volgt  (H—  O)  //  Een  kort  Begrijp  |j  Van  alle  |j 

Langhs-  en  Dwars-coursen  jj  van  d'Oosterse,  Noordtse,  Wester-  || 

se  en  Straatse  Scheepvaart"  terwijl  de  zes  laatste  bladzijden 

bevatten  een  //Morgen-gebed  |J  Op  de  Voise  van  den  66.  Psalm'', 
een  //  Avond-geded  |j  Stemme  van  den  12  Psalm"  een  // Ge  bedt 

voor  den  Eten.  ||  Voys  van  den  9.  Psalm,"  en  een // Gebedt  naar 

den  Eten.  |j  Stemme  van  den  33.  Psalm." 
Het  is  op  stevig  papier  gedrukt,  en  volkomen  geschikt  voor 

een  dagelij ksch  gebruik  door  den  zeeman. 
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8.  Een  ander  werkje  //Stelkonstige  Reeckening  van  den  Kegen- 

boog/'  in  4°.  1687  14)  wordt  mede  aan  claas  janz.  vooght 
toegeschreven.  Zij  bevat  een  stelkundige  afleiding  en  bewijs 

van  de  regelen  van  Descartes  ten  opzichte  van  de  straalbreking 

in  den  regendruppel. 

9.  Dit  zijn  de  werken  van  claas  janz.  vooght,  die  ik  heb 

kunnen  inzien ;  maar  ik  ontmoette  nog  een  lijst  van  zijne  wer- 

ken, in  eene  aankondiging  van  den  boekhandelaar  johannes  van 

Keulen  bij  een  ander  zeevaartkundig  werk  't  // Vergulde  licht  der 

Zeevaart  door  claas  hendricksz.  gietermaker, "een  nieuwe  drukvan 

1697  15).  Daaruit  moge  het  volgende  hier  worden  overgenomen. 

Bekentmakinge  f]  aan  den  ||  leezer.  I  Waarde  Heer  en,  Koop- 

lieden, Schippers,  Stuurlieden,  Lootsen,  Kon s dievende,  en  Zee- 

vaart- ||  beminners,  dit  onderstaande  is  by  mijn  met  groole 
moeite  en  koste  vergadert  en     te  bekomen.  j| 

Het  is  weynig  tijd  geleden  dat  ik  in  't  licht  gebracht  en 
uytgegeven  hebbe  een  groote  nieuwe  Vermeerderde  ||  Zee- Atlas 

ofte  Water-wereld,  vertonende  in  sich  alle  de  Zeekusten  des 

Aardrijks,  bestaande  in  seer  nette  ||  Kaarten,  soo  platte  als  was- 

sende Graden,  van  veel  fouten  in  't  voorgaande  verbetert,  en 
dat  in  vijf  Talen,  ||  te  weten  in  Duits,  Frans,  Engels,  Spaans 

en  Italiaans,  versien  met  175  Kaarten,  door  Claas  Jansz.  Vooght 

Geometra  [i     [a  ] 

Item  een  Groot  Nieuwt  Zeeboek  op  Olifants  Papier,  ge- 
naamt  de  Groote  Nieuwe  Lichtende  Zeefakkel,  verdeelt  l|  in  vijf 

Deelen.  Het  eerste  deel  wijst  aan  de  geheele  Oosterse  en  Noordse 

Scheepsvaart.  Het  tweede  deel  de  ge-  ||  heele  Westerse  Scheep- 

vaart. Het  derde  deel  de  geheele  Middelandsche  Zee.  Het  vierde 

deel  d'Americaansche  ||  Oev'ren  tnsschen  de  Bank  van  Terraneuf 

en  d'Amasones,  met  hunne  onderbehoorende  Eylanden:  het 

vyfde  ||  Deel,  waar  in  vertoond  worden  de  Guineesche  en  Brasi- 

lische  Kusten;  alles  met  een  pertinente  Beschrijvinge  van  ||  alle 

Havens,  Baaijen,  Eeeden,  Droogten,  Diepten  en  Ondiepten, 

zeer  naukeurig  opgestelt.  Als  mede  de  Op-  |j  doeningen  van  Lan- 

den ;  de  Kaarten  wijsen  al  te  samen  aan  op  wat  Polus  hoogten 

de  Landen  leggen,  uyt  ondervin-  ||  dingen  van  besochte  (sic.) 

schrandere  Zeelieden  te  samen  gebracht,  door  Claas  Jansz.  Vooght, 

Geometra.     De    boven-  ||  staande    vyf  Deelen,    zyn  gedruckt  in 
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vyf  Talen,  te  weten  Duyts,  Frans,  Engels,  Spaans  en  Italiaans, 

[het  werk  van  noot  (8).] 

Ook  een  Zeemans  Wegwijser,  waar  uyt  de  Stuurlieden  de 

Navigatie  leeren,  in  Quarto,  door  Claas  Jansz.  i|  Vooght,  Geome- 

tra  [6.]  .... 
Idem  een  Nieuw  Hemels  Pleyn,  door  Claas  Jansz.  Vooght, 

Geometra:  in  't  Duyts,  Trans,  Spaansch  en  ||  Engels,   [c] 
Idem  een  Nieuw  Zeerecht  in  Quarto.   [d] 

Benevens  een  Nieuwe  Lootsmans  Wegwijser  in  Quarto,  door 

Claas  Jansz.  Vooght,  Geometra,   [e] 

Als  mede  de  vyftien  Boeken  van  Euclides  in  Quarto,  in  'tNeder- 
duyts,  door  Claas  Jansz.  Vooght,  Geometra  [het  werk  van  noot  (11).] 

Idem  de  Tafelen  Sinus,  Tangens,  en  Secans,  als  mede  de 

selvige  met  de  Logarithmus,  in  Duyts  en  Frans,  ||  door  Claas 

Jansz.  Vooght,  Geometra  [het  werk  van  noot   (1),  (2),  (3).] 

Alsmede  de  Ruyt-Kaart  in  Duyts  en  Frans,  met  de  Beschrij- 
vingen in  Quarto.   [ƒ] 

en  een  Graad-  |j  boek  daar  by  gedruckt,  daar  pertinent  in  te 
zien  is  de  Strekkingen  en  Kourssen,  so  na  de  Kaarten  die  van 

de  Mis-  jj  wysingen  vergoed  zijn,  als  die  noch  leggen  om  de 
miswysingen  te  vergoeden ;  op  dat  den  gebruyker  des  te  beter  || 

daar  mede  kan  te  recht  komen,  in  Duyts,  Frans  en  Spaans.  [Zie 

het  werk  in  noot  (.12)].  Als  mede  een  Luy wagen  in  Quarto, 

waar  in  te  zien  ||  zijn  de  Tafelen  der  Zons  breette,  door  Claas 

Jansz.  Vooght,  Geometra  [#], 

Idem  een  Hollandsche  Scheeps-bouw,  waar  uyt  men  kan  leeren 
een  Schip  van  de  grond  op  te  bouwern   [A] 

Als  mede  een  Landmeeters  Quadrant  in  Quarto  door  Claas 

Jansz.  Vooght,  Geometra/'   [het  werk  van  de  nooten  (6)  en  (7).] 
Van  keulen  eindigt  met  een  verzoek  van  trouwe  opgave  van 

hetgeen  ontdekt  wordt  //niet  wel  aangetekent  of  beschreven'' 
te  zijn.  Opdat  //Uw  arbeyd  tot  gemeene  nut  en  aansien  moge 

komen," 
Men  ziet  hieruit  dat  de  werken  \_a],  [6],  [c],  [e],  [#],  in 

het  vorige  niet  beschreven,  door  de  vooght;  werden  uitgegeven, 

terwijl  zulks  van  de  werken  [d],  [ƒ],  [A],  al  is  het  niet  vol- 
komen zeker,  toch  waarschijnlijk  is. 



AANTEEKENINGEN. 

!)*   DE  II  TAAFELEN  ||  S1NUUM   TANGENTIUM  ||  &    SECANTIUM.  ||  Of  der  || 
Hoekmaten,    Kaaklijnen   en  Snylijnen.  ||  Met  de  ||  Logaritbmis  ||  Der 

Hoekmaaten5    Kaaklijnen     en  Snylijnen.  ||  fNitsgafcers  it  [|  Logarithmis 

Numerorum  passende  op  de    getal-  ||  len    van   1     tot    10000.  ||  tOaer 

io0r    alles    ligt   Wet'    SToeooeginij    en    Aftrek-  ||  king    uj)t    gewerkt  wort.  || 
Met    eenige  aanwijsing,  om  daar  door  alle  Regtlinige  en   Bultige  || 

Driehoeken    en     verscheyde    Starkunstige    Werkstukken    op  ||  te  los- 
sen. ||  (En  ||  Vermeerdert  met   de  Tafel    der  vergrootende    breete,  ||  en 

de    Taaffel    der    Kromstreeken.  ||  Door    c.    j.    vooght,    Geometra.  \\ 

Vignette  ||  t'Amsterdam  by    Johannis  van  Keulen,  Boekverkooper  over 
de  ||  Nieuwe-Brug,    in    de    gekroonde    Lootsman.  Anno  1685.  ||  Den 
Autheur  kent  geen  Exemplaren  voor  de  sijne,  als  die  gedrukt  ||  zijn 

by  Johannis  van  Keulen,  in  8°. 
A— -Hh.  blz.   1 — 491  (gepagineerd),  bevat  na  den  titel 

Canon  ||  Sinuum,  ||  Tangentium,  ||  Secantium,  ||  Ad  Radium 

1000(>0.00  ||  et  ||  Logarithmorum  ||  Pro  Sinubus,  Tangentibus  &  Se- 
cantibus  ||  ad  Radium   10.0000000. 

blz.  2  —  181  die  tafels  zelve.  Blz.  182  en  184  zijn  wit.  Bladz. 

183  (zonder  pagineering)  geeft  den  titel 

Tabüla  ||  Logakithmorum,  ||  Pro  numeris  ab  1.  ad  10000. 
blz.   185-284  die  tafel  zelve. 

blz.  2  85  (zonder  pagineering)  geeft  den  titel 

Tafel  ||  Der  ||  wassende  ||  Latituuo  ||  Of  der  ||  Vergrootende  breete. 

blz.  600  (lees  286)  300  (lees  287l  288—307  die  tafel  zelve.  Blz. 
308  is  wit.   Blz.   309  (zonder  pagineering)  heeft  den  titel 

Tafel  ||  der  ||  Kromstreken. 

blz.  310—491  [de  bladz.  488,  489  heeten  verkeerdelijk  487,  488] 
die  tafel  zelve 

Die  voor  de  achste  streek  hebben  op  bladz.  473  (zonder  pagi- 
neering) een  afzonderlijken  titel: 

Taeel  II  der  ||  Achtste  streek 

2)*  De  II  Taeffelen  [j  der  ||  Sincum,  Tangentium  en  Secantium,  || 
Ofte    der  ||  Hoekmaaten,    Raecklijnen   en    Snylijnen,    als  mede  de  Loga- 
rithmi   de    Hoekmaaten  ||  Raecklijnen    en    Snijlijnen,    en  achter  de  selve 

de  Logarithmis  Numeri  \\  van  1  tot  1000.    Met  welcke  Logarithmische 

Taafelen   dat  alles  ||  licht   door  toevoegingh   en   aftreckingh  gereeckent 
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wort.  ||  «il  oci)ter  ïi*  selue  aokljt  be  ||  Taeffel  der  vergrootende  Breedte,  || 

als  óock  de  ||  Taeffel  der  Krom-streecken,  ||  WelcJce  alle  na  naeuwe  toe- 
versicht  van  veele  te  voor  en  by  andere  ingesloopene  misslagen  zyn  || 

gesuyvert  ende  verbetert.  ||  met  Previlegie  voor  15  Jaaren.  ||  [Eene  zeer 

fraaije  vignette,  voorstellende  een  zeeslag  tusschen  drie  schepen» 

waarvan  een  de  hollandsche  vlag  voert].  ||  t' Amsterdam,  ||  by  Johan- 
nes  van  Keulen,  Boek-  en  Zee-Kaert -verkooper  by  de  \\  Nieuwe  Brugh 
m  de  Gekroonde  Lootsman.  Anno   1698.  in  4°. 

Deze  titel  is  geheel  gegraveerd:  daarvoor  gaat  een  dergelijke  ge- 
drukte titel  met  een  ander  vignet,  mede  voorstellende  drie  schepen, 

in  houtsnede:  Het  jaartal  is  hier  1697.  In  verso  van  beiden  komen 

de  twee  aangehaalde  verzen  voor;  bij  den  eersten  titel  zijn  deze  ge- 

graveerd en  leest  men  daaronder 
„door  klaas  janse  vooght  Geometra  ||  op  Nieuivs  Oversien  en 

Verbeetert  IJ  door  Lieuwe  Willems  Graaf.   Ao.  1698." 
A— T  bïz.   1—70  bevatten 

blz,  1 — 45  de  tafels  der  sinussen  (cosinussen),  tangenten  (cotan- 

genten),  secanten  (cosecanten)  in  8  decimalen,  met  hunne  logarith- 
men  in  7   decimalen  [zonder  titel]. 

Blz.  46 — 70  de  logarithmen  der  getallen  in  7  decimalen  met  den 

titel,  boven  aan  bladz.  46. 

„  h.  briggii  ||  Tafel  ||  dek  ||  Logarithmi,  ||  Voor  de  geheele  getallen 

in  natuurlikke  ord're  ||  opgaande  van  een  tot  10000." 
K — R  (64  bladzijden  zonder  paginatuur)  bevatten  de  „Tafel  der 

vergrootende  breete",  de  tafel  der  Kromstreken:  nog  op  de  beide 

laatste  bladzijde  „Tafel  des  Tyts",  ||  Bereekent  op  53  graade  breete.  || 
Van  deze  tafels  zijn  de  vellen  A  tot  H,  Q  en  R  op  koper  gegra- 

veerd, de  vellen  I  tot  P  echter  gedrukt. 

3)*  De  gegraveerde  titel  is  dezelfde  als  de  voorgaande,  behalve 

dat  de  beide  regels  boven  de  vignetten  „gesuyvert  enz."  hier  ver- 
vangen worden  door 

„door  de  letter  druk  Gekomen,  hebben  om  dit  voortekomen  alle 

in  koperen  Platen  ||  laten  Snijden,  en  de  Streek  tafel  berekent  tot  80 

Graden  met  Previlegie." 

terwijl  het  jaartal  „1698"  veranderd  is  in  „1707."  Bovendien  is 
het  onderschrift  onder  de  beide  verzen  in  verso  van  den  titel,  weg- 

gevallen. Alle  vellen  zijn  nu  geheel  gegraveerd. 

4)*  Essai  ||  d'une  II  Bibliographie  II  Neerlando-Russe.  II  Catalo- 

gue  ||  d'une  collection  remarquable  II  "de  Livres,  Atlas,  Cartes,  || 
Portraits,  Planches,  Manuscripts,  ||  Hollandais  et  de  plusieurs 

Livres  Étrangers,  ||  tous  concernant  ||  La  Russie  et  la  Pologne.  || 
Ayec  des  notices  bibliographiques  et  historiques  sur  les  écrits 
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de  ||  Aitzema,  Blaeü,  Massa,  Waghenaer,  Witsen,  &c.  ||  Plusieues 

sur  les  portraits  et  planches  historiques,  ii  et  une  table  systé- 
matiqüe,  ||  Le  tout  recueilli,  décrit,  et  offert  aux    prix  marqués  par 

r.  muller.  ||  Amsterdam  ||  fkederic  muller.  ||  lr  Octobre  1859. 
I— VIII.  1—22.  blz    1—174.  in  8°. 

5)  De  Boekdrukkers  ||  Boekverkoopers  en  Uitgevers  ||  in  || 
noord-nederland,  ii  sedert  de  uitvinding  van  de  boekdrukkunst 

tot  den  aanvang  ||  der  negentiende  eeuw.  ||  door  ||  a.  m.  lede- 
boer.  ||  m.  d.  ||  Eene  Proeve.  ||  ïe  Deventer.  ||  Gedrukt  bij  a.  ter 

gunne  ||  1872.  ||  (niet  in  den  handel),  in  4Ü. 
XVI  blz. 

1—  49  blz.  1—388. 

6)*Quadrans  ||  astronomicus  ||  Et  ||  geom etkicus :  ||  Ofte  \\  Grondige 

Onderwijsingh  aangaande  ||  't  maakzel  en  't  veelvuldigh  gebruyk 
des  ||  Quaduants  ||  Beschreven  door  ||  claas  jansz.  vooght  Geome- 
tra.  ||  Leermeester  der  Wiskonst  tot  Amsterdam.  ||  De  vignette  :  een 

schip  met  volle  zeilen  II  t'  Amsterdam  ||  By  jacobus  romyn,  Boekver- 
kooper,  in  de  Nieuwebrug-steeg.  1681.  in  4°. 

In  verso  van  den  titel  staat  de  „  inleydingh" 

blz.  3 — 13.  't  Eekste  Deel  ||  Van  't  bereytzel  des  ||  Qüadrants. 
Acht  Voorstellen 

blz.  13 — 21.  't  Tweede  Deel  ||  Van  't  gebruyk  des  ||  Qüadrants  :  || 
Toonende  't  selve  in  de  Sterkonst.  Seventien  Voorstellen 

blz.  21— 24.  't  Derde  Deel  ||  Van  't  gebruyk  des  ||  Qüadrants.  || 
Toonende  H  selve  in  de  Meetkonst.  Zeven  Voorstellen. 

A — C,  met  eene  plaat. 

7)*  Deze  uitgave  is  volkomen  gelijk  aan  de  vorige,  behalve  dat 
boven  de  vignette,  hier  een  stuurman  met  zijne  attributen  voor- 

stellende (geteekend  door  A.  le  Duc  E.),  hier  nog  staat, 

„Zynde  deze  laatste  Druk  verbetert,  met  het  vernieuwen  der 

exempelen  j|  na  het  Jaar  1700.,  en  van  alle  voorgaande  Drukfouten 

gesuyvert." 
en  onder  de  vignette 

,,t'  Amsterdam,  ||  By  joh an nes  loots,  Boek-  en  Kaart- Verkooper,  || 

in  de  Nieuwe  Brugsteeg,  in  de  Jonge  Lootsman.  1714."  in  4°. 

8)   De  nieuwe  groot  e  ||  Lichtende  zee-fakkel,  ||  't  Eerste  deel,  [| 
Dortljoonenbe  be  3tt-&nsten  van  Holland,  Vriesland,  Holstein,  Jutland, 

Meklenburgh.     Denemarken,  ]|  Noorwegen,    VdDüst-kuaten  van   Enge- 

land tn  Schotland,    Sweeden,  Pomeren,    Pruyssen,    Lijfland,    Ein-  || 

land.    Einmarken    en    Rusland,  nut  b'onbeljoomibe  (sic)  të^ianbenl  ais 

oock  d'Orcades,    Hitland,  ||  V(£j)lanben  van  Eero,  Ysland,  Spitsbergen, 
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en  Jan  Mayen  Eyland.  ||  Mitsgaders  't  Tweede  en  Derde  Deel  van 
de  Westersche  en  Straetsche  Scheepvaart.  ||  Als  mede  j|  «Pe  6*scl)rij- 

oingl)  van  aïie  tyavenen/  Bayen/  fteeoen/  Droogten/  «Düpten/  Strechtn- 

gcn  jen  opboentugen  van  £an-||bcn/  op  oe  v>axe  tyooh\)ooa,\)Xe  §e[ev)> /  nvt 

onbexvinoin^e  van  veeie  (êxvaxene  Stunvlukn  1 1|  CaoMacn  /  en  £uU\)évevs 

oex  &ee~vaaxt.  ||  vergadert  ||  Door  claas  jansz.  vooght,  Geometra,  Leer- 

meester der  Wiskonst.  j|  t'Arnsterdam,  Gedruckt  voor  johannes  van 
reülen,  Boek-  en  Zee-kaart-verkooper  aan  ||  de  Nieuw-brugh  in  de 
gekroonde  Lootsman,  1682.  Ij  Met  Privilegie  voor  15  Jaren,  in  folio. 

Boven  den  titel  komt  hier,  even  als  in  de  vier  volgende  deelen, 

eene  groote,  telkens  verschillende  plaat  voor,  geteekend  en  gegra- 
veerd door  Jan   Luyken. 

In  verso  van  den  titel  staat  het  „  Privilegie,"  gegeven  „  den  xvij 

Jnly  in  't  Jaer  ons  Heeren  en  Salighmakers  duysent  ses  hondett  (sic) 
en   tachtigh."     De  volgende  bladzijde  bevat  de 

„Opbracht  (|  Aen  d'Edele  Manhaften  Held  jj  cornelis  tromp,  Grave 
van  Syllies-burgh,  Ridder,  Baron  en  Admiraal  Generaal  van  Sijne 
Koninghlijcke  ||  Majesteyt  van  Benemarken,  en  Luytenant  Admiraal  van 

de  Vereenigde  Nederlanden."  zij  is  gedateerd:  „Amsterdam  den  30 

Wijnmaand  \\  des  Jaars  1681." 

In  verso  de  „Voorreden  j]  Aen  den  ||  Leser." 
A — Y.  blz.  86.  Acht  Verthooninghen  met  33  kaarden. 

De  nieuwe  groote  ||  lichtende  zee-fackel,  ||  't  Tweede  Deel.  || 
focrtoonenbc  oe  oce-ÜbsUn  uim  fyet  BnubersU  gebecltc  van  oe  Noord-zee, 

't  Ganaal,  't  iDcatersdje  ||  gebult*  wan  Engelandt  en  Schotlandt,  Yr- 
landt,  Vranckrijck,  Spangien,  Marocco,  Gualata,  ||  Genehoa  en  Gam- 

bia, nut  oe  onbex-vetyooxenbe  Eylanden,  mitsgakrs  oe  Vlaamsche,  ||  Ca- 
narische  en  Soute  lüylanden.  ||  Als  mede  [|  De  Beschrijvingh  van  alle 

Havenen,  Bayen,  Eeeden,  Drooghten,  Diepten,  Streckingen  en  Op- 
doeningen  van  Landen:  ||  Op  de  ware  Pools  hooghte  geleyd.  Uyt 

ondervindinge  van  veel  ervarene  Stuurlieden,  Lootsen  en  Liefheb- 
bers der  Zeevaert,  vergadert.  ||  Door  jan  van  loon,  en  claas  jansz. 

vooght,  ||  Geometra,  Leermeester  der  Wis-konst.  ||  t'Av.sTELDAM,  Ge- 
druckt voor  johannes  van  keulen,  Boeck-  en  Zee-Kaert- verkoper,  || 

aen  de  Nieuw-brugh,  in  de  gekroonde  Lootsman.  1682.  ||  Met  Pri- 
vilegie voor   15  Jaren,  in  folio. 

De  titel  is  van  achteren  wit:  dan  de  „  opdracht  ||  Aan  d'HEEü  || 
Mr.     koenraad    van    beunjngen.  ||  Burgemeester   en  Raad  der  Stodt 

Amsterdam"  gedateerd  „Amsterdamsen  25  vanGrasmaend  jj  desJaers 

1681."  (1  blz.)  de  „Voorreden  ||  aen  den  j, Leser"  (1  blz.). 
A— Bb  blz.  1 — 98.  Zeven   Verthooningeu  met  38  kaarten. 

De  nieuwe  groote  ||  Lichtende  zee-fackel,  ||  't  Deude  Deel.  || 
D*ïtl)oon«nk  bc  üinsten  van    Granaden,    Catalonien,  Provence,  Italien, 
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Palinatien,  Grieken,  Thracien,  ||  Natoliën,  Syrien,  Egypten,  en  be 

geljeele  ttoorHust  van  Barbaryen,  met  alle  Ijaer  onbeïbt\)oo~  ||  xcnbt  en 
tnssrljen  leggenbe  (Eglanbm  ||  Als  mede  ||  De  Beschrijvingh  van  alle 

Havenen,  Bayen,  Reeden,  Drooghten,  Diepten,  Streckingen  en 

Opdoeningen  van  Landen.  ||  Op  de  ware  Pools  kooghte  geleyd.  Uyt 
ondervindinge  van  veel  ervarene  Stuurlieden,  Lootsen  en  Liefheb- 

bers der  Zeevaert,  vergadert  ||  Door  claas  jansz.  vooght,  ||  Geometra 

Leermeester  der  Wiskonst.  ||  t'AMSTELDAM,  Gedruckt  voor  johannes 
van  keulfx,  Boeck-  en  Zee-Kaart-verkoper,  ||  aen  de  Nieuw-brugh,  in 
de  gekroonde  Lootsraan.   1682.  ||  Met  Privilegie  voor  15  Jaren,  in  fol. 

De  titel  heeft  in  verso  hetzelfde  privilegie  als  in  het  eerste  Deel. 

Dan  de  „opdracht  ||  aan  d'HEER  ||  Mr.  niklaas  witzen,  ||  Burger- 

meester en  Raad  der  Stadt  Amsterdam."  (1  blz.)  gedateerd  „  Amster- 

dam den  12  van  Grasmaand  ||  des  's  Jaers  (sic)  1682."  Dan  de 

„Voor-keuen  ||  Aan  den  ||  Leseh"  (1  blz.). 
A — Z  blz    1 — 92.  Zesthien  Verthooningen  met  XVII  kaarten, 

D^    NIEUWE    GROOTE  ||  LlGHTENDE  ZEE-FAKKEL,  ||  't  VlERDE    DEFL.  || 

Dertljooncnbc  be  3ee-finsten  van  Gujana,  Venezuela,  Carthagena  Nova, 

Costa  Bico,  d'Honduras,  Yucatan,  ||  Mexico,  ïlorida,  Carolina,  Vir- 
ginia,  Niew  (sic)  Nederland,  Niew  Engeland,  Niew  Vrankrijk,  Terra 

Neuf,  ||  en  be  Uoorber  3ee-finsten  van  America,  met  b'onberkljoorenbje  en 
tnsseljen-leggenbetëtjlanben.  !|  3lls  mebe  ||  De  Beschrijvingh  van  alle  bekende 
Havenen,  Bayen,  Beeden,  Drooghten,  Streckingen  en  Opdoeningen 

van  ||  Landen.  Alles  op  haar  waare  Polus-hooghten  geleyd.  Uyt  on- 
dervindingen van  veel  ervarene  Stuurlieden,  Lootsen  en  Liefhebbers 

der  Zeevaert,  vergadert,  j|  Door  ||  claas  jansz.  vooght,  Geometra, 

Leermeester  der  Wiskonst.  ||  t'  Amsterdam,  II  By  joiiannes  van  keulen, 
Boek-  en  Zeekaart-verkooper,  aan  de  Nieuwe- Brugh,  in  ||  de  Gekroonde 
Lootsman.  1684,  ||  Met  Praevilegie  voor  15.  Jaren,  in  folio. 

In  verso  van  den  titel  staat  dezelfde  Privilegie  als  boven:  dan 

de  „Opdracht  ||  Aan  d'ÜEER  Mr.  jacobus  boreel,  ||  Hooft-Officier 

en  Raad  der  Stad  Amsterdam"  gedateerd  „Amsterdam  den  1.  "Win- 
termaand ||  des  Jaars  1684."  De  vorige  opdrachten  waren  alle  van 

jghannfs  van  keulen  :  hier  heeft  claas  jansz  vooght,  Geometra, 

haar  mede  onderteekend  (1  blz.).  „Voorreeden  ||  aan  den  [|  Leeser" 
(1  blz.). 

A  —  IV  blz.  1  —  52.  twee  en  twintigh  Verthooningen  met  23  kaarten. 

De  nieuwe  groote  II  Lichtende  zee-fakkel,  ;j 't  Vyfde  Deel.  I| 
ftertljooncnbe  be  3ee-$usten  oan  Gainea ,  Angola ,  der  Catfors  en 

Brazilien,  met  o'onoexbe\)ooïenbe  en  tuescljcn-  l|  leggenbe  €gknben/  nogt 
voor  ïteesen  olbns  bescljxeeven.  ||  Alsmede  ||  De  beschrijvingh  van  alle 

bekende  Havenen,  Bayen,  Reeden,  Drooghten,  Strekkingen  en 

Opdoeningen    van     Landen.  ||  Alles    op     haer   waere    Polus-hooghte 
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geleyd.  Uyt  ondervindingen  van  veel  ervarene  Stuurlieden,  ||  Loot- 
sen  en  Lief-hebbers  der  Zeevaert  vergadert,  jj  Boor  claes  jansz. 

vooght,  Geometra,  Leermeester  der  Wiskonst,  die  geen  voor  de 

sijne  kent  als  ||  die  by  johannes  van  keülen,  gedruck  tzvjn.WVkw- 

sterdam,  U  («kkuckt  bg  johannes  van  keülen,  6mk-  *n3*ekaart- 

vtxhooyev  aan  ie  ttteuwjê-kuglj  in  b*  gukmube  Caoteman/  1683.  li  Met 
Previlegie   voor  15  Jaren,  in  folio. 

Achter  den  titel  vindt  men  weder  het  Privilegie:  dan  „Opdracht || 

Aan  d'Heer'.I  johannes  hudde,  ||  Burgemeester  en  Raad  der  Stad 

Amsterdam"  geteekend  alleen  door  „claas  jansz.  vooght.  Geome- 

tra. Amsterdam  den  1.  Sprokkelmaand  ||  des  Jaars  1687." 

A — E  blz.  1 — 20.    't  Eerste   Boeck.    Negen  Verthooningen   met 
9  kaarten.  N°.  1—9. 

Aa — Ee  blz.  1 — 20.  't  Tweede  Boeck,  Thien  Verthooningen  met 
10  kaarten.  N°.  10—19 

9)*  Klaar  Bewys  ||  over  het  [|  onmogelyk  ||  der  ||  Oost  en  West- 
vinding,  ||  In  welke  word  aangetoond  de  vergeefse  arbyd  om  het  || 

Lengde-schil  in  zee  te  vinden,  door  de  wonderlyke  en  ||  ongestadige 
loop  der  Maan,  door  Uur-werken,  ||  Zand-lopers,  en  de  Magneet- 

naaide  &c.  |j  Alles  zonne-klaar  voorgesteld,  en  bevestigt  met  verschyde 

waarneeminge  tot  dien  eynde  ||  van  den  Autheur  gedaan,  met  een  in- 

strument van  4:4:  voeten  half  middeUlyn.  ||  En  werd  den  weg  gebaand  om 

indien  het  te  doen  was,  in  zee  en  op  land  het  ||  Oost  en  West  door  de 

Maans-loop  te  vinden .-  en  nieuwe  berekende  Taf  e-  \\  len  tot  de  Zons4oop, 
berustende  op  deszelfs  gedane  waarneminge.  ||  Te  samen  gesteld  en  in 

't  ligt  gegeven  ||  Door  ||  dirk  jacobsen  slikker,  ||  Oud  Schipper  en 
groot  Liefhebber  der  Wiskonst  tot  Akersloot.  ||  vignette.  ||  t'  Amster- 

dam, ||  Gedrukt  voor  den  Autheur,  ||  En  zyn  te  bekomen  by  joannes 

loots,  Boekverkooper  in  de  Nieuwe  ||  Brugsteeg,  in  de  Jonge  Loots- 

man.  1703.  in  4°. 
VIII  blz.  bevatten  den  titel,  en  in  verso  een  Lof-digt  van  S.  V. 

M.;  een  „Aan  den  ||  Lezer0"  (3  blz.)  geteekent  „Geèyndigt  in 

Akersloot  den  8  April  1703."  ;Blad-wijzer  (3  blz.)  met  de  „Druk 

fouten"  en  eene  plaat. 
A — V.  blz.  1 — 155  en  5   bladz.  zonder   pagineering  en  4  platen, 

10)  De  II  Nieuwe  groote  ||  Lichtende  ||  Zee-Fakkel  ||  enz.  Verga- 
dert door  Wijlen  ||  claas  jansz.  voogt,  ||  Geometra  en  Leermeester 

der  Wiskonst.  ||  zijnde  deeze  Druk  merkelijk  vermeerderd  en  verbee- 
terd.  ||  Door  ||  gerard  hulst  van  keülen.  ||  Te  Amsterdam,  ||  Bij 

gerard  hulst  van  keülen,  Zeekaart-  en  Boekverkooper,  Compas, 

Sextant,  Octant,  ||  Graadboog  en  Mathematisch  Instrumente maker, 

aan  de  Oostzijde  van  de  Nieuwenbrug,  1788.  in  folio. 
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Vijf  deelen  tekst  en  vijf  deelen  kaarten. 

Achter  de  .tekst  volgt  eene  „Ampliatie"  „Verzameling  vaN 

Landvertooningen"  door  den  schrijver  E.  J.  Wierts  opgedragen  aan 
Prins  Willem  den  V. 

ll)*  Euclidis  ||  Beginselen  ||  der  ||  Meetkunst,  ||  Vervaat  in  15  Boe- 
ken, ||  waar  by  H  16  Boek.  Fr.  Flussatis  Candallae.  ||  Begrijpende  de 

Beginselen,  op  dewelke  de  gant-  ||  sche  Wiskonst  rust,  ||  Daarom  ook 
te  recht  genaamt  ||  Beginselen  der  Wiskonst.  ||  Eerst  in  onseneder- 

duytse  taal  met  alle  omsightigheyd,  kort- 1|  heyd  en  klaarheyd  op- 

gesteld ||  Doou  ||  claas  jansz.  vooght  Geometra,  ||  Geswooren  Land- 

meeter  en  Leermeester,  in  de  Wiskonst,  als  Stuur-  ||  manskonst  enz. 

tot  Amsterdam.  ||  KaS'a/jjxoï  -^u^g  tayixyjs  elciv  al  pc5rjpiaTtxat  sTuur/j^at. 

Hierocl.  ||  vignette  ||  t' Amsterdam,  ||  By  johannes  van  keulen,  Boek- 
en-Kaartverkoper,  bij  de  Nieu-  ||  we-Brugh,  in  de  gekroonde  Loots- 

raan.  Anno   1695.  \\  Met  Privilegie  voor  15  Jaren,  in  4°. 
24  bladz.  (zonder  paginatuur)  bevatten  titel,  Privilegie  (2  blz.) 

hetzelfde  als  dat  bij  Noot  (8),  en  Opdracht  aan  „  Wei-Edele  Groot- 

Agtbare  Heer,  ||  de  Heer  ||  inicolaas  witsen,  ||  Burgermeester  en  Baad 

der  Stad  Amsterdam,  enz."  (4  bladz.)  gedateerd  f  Amsterdam  op  St  \\ 

Xiclaas  dag  den  \\  6.  December  des  \\jaars  1694.";  Inleyding  (8  bladz.); 
twee  verzen  van  cakel  vander  hem  (5  blz.)  1  dito  van  M  Groe- 

nendijk „  Leerlings  aanspraak  II  of  ||  dankbaarheid  II  Aen  zijn  j| 

Meester  claes  jansz.  voogd.  II  Wanneer  dien  beroemden  Wiskun- 

stenaar Euclidem  in  zijn  ge-  ||  heel  en  meer  daar  toe  hem  voor  S. 

Niclaas  gift  gaf."  (3  blz.). 
A— Pppp.  blz.  1—671. 

12)*  Nieuw  Amsterdammer  ||  Graad-boek,  ||  Inhoudende  de  Tafelen 
der  Declinatie  des  ||  Zons  tot  Ao.  1700.  mitsgaders  der  Noord-Ster- 

ren,  ||  en  der  andere  voornaamste  vaste  Sterren:  Als  ook  ||  verscheyde 

andere  Tafelen:  bereekent  [j  tot  Ao.  1700.  ||  Berekent  op  den  Meri- 
diaan deser  Landen.  \\  ©ebiensttgl)  voov  alk  Ztmaartnbt  £ub*n.  ||  Met 

een  kort  begrijp  van  alle  Langhs-  en  Dwars-  ||  courssen,  van  d'Oos- 
terse,  Noordse,  Westerse  ||  en  Straatse  Scheepvaart:  ||  Soo\  na  jccn  xtt\\U 

m)stnbtl  als  na  b«  l)ebenba*gl)6*  ||  waav^tnoomtM  mtsttujöenb*  (Eompassen 

geoo*gt.  ||  Door  c.  j.  vooght,  Geometra  ||  Leermeester  der  Wiskonst  tot 

Amsterdam.  Ij  vignette :  drie  schepen  met  volle  zeilen  en  twee  dol- 

fijnen 1|  t'  Amsterdam  6ij  Joannes  van  Keulen,  60<ku*rk00ü*r/ 1|  en 
(Sraabboog-maker  aan  b*  ttienwebntgl)/  in  b«  ||  <foekv»onbe  Cootsman/  Anno 
1696.  in  8°. 

A— O,  224  bladz.  (niet  gepagineerd). 

Het  werk  wordt  voorafgegaan  door  een  „  Tot  den  ||  Leeser"  (2  bladz.) 
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Voor  vel  H  vindt  men  den  titel 

„Almanach,  Ij  ttae  ||  De  Nieuwe  Stijl,  ||  Uer  7  aan-een-volgende 

Jaaren,  van  ij  't  Jaar  1694,  tot  't  Jaar  1700.  ||  bestelt  ||  Op  den  Me- 

ridiaan der  Stadt  ||  vignette,  dezelfde  als  op  den  hoofdtitel  [|  t' Am- 
sterdam, ||  Bi)  Johannes  van  Keulen,  Botkvèïkooyèï  \  en  Bïaab*  ||  baogl)- 

maker/  aan  ae  Uieuwe  brugf)  /  in  ï>e  (Se-  ||  kroonbe  Caatstnan." 
Deze    Almanach    beslaat  slechts  tien  bladzijden.  Daarop  volgt  de 

titel  „  Een  kort  Begrijp  ||  Van    alle  ||  Langhs-  en    Dwars-courssen  || 

van  d'Oosterse,    Noordtse,    W ester-  ||  se  en    Straatse   Scheepvaart:  || 
Soo  na  een  rechtwijsend,  als  na  de  heeden-  ||  daaghse  waargenoomene 

mis-wij-  ||  sende  Compassen  gevoegt  ||  En  dit  alles  na  de  naauwkeu- 

rigste    ondervindingen  ||  van    verscheyde    en    ervarene    zee-luyden.  j| 
vignette,  drukplaats,  enz.  hetzelfde  als  op  den  vorigen  titel.  || 

13)*Nieuw  verbeterd  ||  Graad-Boek,  ||  Inhoudende  de  Tafelen  d< 
Declinatie  des  Zons,  ||  met  het9  verlopen  derzelver  tot  Ao.  180( 

mits-  ||  gaders  die  der  Noord  en  andere  voornaamste  ||  vaste  Sterrer 
als  ook  verscheyde  andere  ||  Tafelen.  ||  Voor  eenige  Jaaren.  ||  Berekei 

op  de  Meridiaan  dezer  Stad.  ||  Dienstig  voov  alle  Seeuaarenbe  Cteben 

Met  een  kort  begrip  van  alle  Langs  en  Dwars-  ||  koersse  vai 

d'Oosterse,  Noordse,  Westerse,  ||  en  Straatse  Scheepvaart.  ||  3oo  na  e< 
ved)tu)g}cnïr  als  na  be  waarge-  ||  voorn  mt8u>j>}enbe  Compassen  genoegt. 
Opgestelt  door  II  c.  J,  voogt,  Geometra.  ||  Op  Nieuw  overgezieu  ei 

verbeterd,  naar  ||  de  Nieuwste  Aufheuren  ||  Met  de  nieuwe  Zons  De 

cliuatien.  ||  vignette  ||  i  'Amsterdam,  ||  By  joannfs  van  keueen  ei 
zoonen,  ||  Boek-  en  Zeekaart-verkopers,  Compas,  Oc-  ||  tant  en  Graad 
boog-makers,  aan  de  Nieuwen-  ||  brug,  in  de  Gekroonde  Lootsmai 

1776.  in  8". 
Van  de  vier  eerste  bladzijden  (zonder  paginatuur,  die  trouwens 

in  het  geheele  werk  ontbreekt)  komt  de  titel  op  blz.  1,  het  „  Tot 

den  ||  Leezer"  ||  op  bladz.  2  en  3 ;  terwijl  het  werk  begint  op  blz.  4. 
Later  is  tusschen  blz.  2  en  3  van  het  tot  den  Leezer  ingeplakt 

de  „Copy  van  de  Phevilegie"  (2  bladz.)  gedateerd  „op  denlöden 

April  in  't  Jaar  onzes  Heeren  ||  ende  Zaligmakers  Duizent  Zeeven- 

hondert  Agt  en  Zeventig,"  dus  "twee  jaren  na  het  jaartal  dat  op 
den  titel  voorkomt    Verder 

A — E  (96  bladz  )  het  werk  zelf. 

G — M  (96  bladz.)  de  tafels  der  langs  en  d  wars-koersen  met  den 
titel : 

Een  kort  ||  Begrip  ||  van  alle  ||  Langs-  en  Dwars-Courssen  van 

d'Oos-  |J  terse,  Noordse,  Westerse,  en  Straat-  ||  se  Scheepvaart :  ||  Soo 
na  een  rechtwijzend,  als  na  de  ||  waargenoomene  miswysende  ||  Com- 

passen   gevoegd.  ||  €n   bit   alles  na   ïre   naaukeurigste   onaertniüMngen  van 
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omcljeibc    ervarene    3ce-lngben.  ||  Door    c.    j.    voogt,    Geometrai  ||  vi- 

gnette.  ||  t'Amsterdam,  ||  Bij    joannes    van    keulen    en    zoonen,  || 
Boek-  en  Zeekaartverkoopers,  Compas,  Octant,  ||  Graadboog,  en  Matth : 

Instrumentmakers,  ||  op    de  Hoek  van  de  Nieuwe  Brug,  in  de  [|  Ge- 
kroonde Lootsman.  in  8°. 

u)*  Stelkonstige  II  Keeckening  II  van  den  ||  Regenboog,  ||  Dienende 
tot  naedere  samenknoping  ||  der  Natuurkunde  met  de  Wiskonsten.  ||  vig- 

nette:  eene  sphaera  armillaria.  ||  In  'sGravenhage,  ||  Ter  Druckerye 
van   Levyn  van  Dyck,  |]  M.DC.LXXXVIT.  in  4°. 

In  verso  van  den  titel  eene  aanhaling  uit  „  Cicero  Tusculanarum 

quaestionum"  ||  Lib.  1  in  princ.  ||  „  In  summo  apud  illos  honore  Geo- 
metria  |j  fuit,  itaque  nihil  Mathematicis  illustrius.  ||  At  nos  metiendi 

rationandique  utilitate  hujus  ||  artis  terminavimus  modum." 

Daarop  een  „Aen  den  Lezer"  (2  blz.). 
A — B.  blz.  1 — 20,  met  zes  tusschen  de  tekst  gedrukte  meetkun- 

dige figuren. 

15)*'t  Vergulde  Licht  ||  der  ||  Zeevaart,  ||  ofte  ||  Konst  der  Stuur- 
lieden. ||  Zijnde  een  volkomen  en  klare  Onderwljsinge  der  Navigatie, 

bestaande  in  't  ||  geen  een  Stuurman  hoognodig  behoorde  te  weten.  ||  In 
't  licht  gebracht  door  ||  claas  hendriksz.  gietermaker,  in  sijn  le- 

ven Exami-  ||  nateur  van  de  Geoctroy eerde  Oost-  en  West-Indische 
Compagnie.  ||  Door  ie  mste  maal  bg  mg  Cfcebrukt.  ||  Het  vierde 

Boeck  vermeerdert  met  de  Ontbindingh  van  verscheyde  konstige 

V saam- \  gevoegde  Qv.estien,  door  FRANS  vander  huips.  ||  Als  mede  de 

Exame  der  Stuurlieden,  en  d'Instructien  van  de  eigenschap  dei- 

Winden  in  't  vaarwa-  ||  ter  tusschen  Nederlant  en  Java,  en  van  de 
Naalden,  Parallel  leggende  onder  de  Koos  van  't  Compas,  j|  de  De- 

clinatie  Tafelen  verlengt  tot  't  Jaar  1727.  En  achter  aan  de  Loga- 
rithmus  Tafelen,  |j  van  Sinus,  Tangens  en  Secans,  &c.  ||  \)an  ie  uoor- 

gaanbc  brnk-fantcn  oolkomcutlijck  gqnjjuert  en  a^e corrigeert,  ||  Door  nico- 
laas  de  vries,  Leermeester  der  Wiskonst  alhier,  li  vignette :  een 

schip  in  volle  zeilen,  met  hollandsche  vlag  II  t'Amsterdam,  II  6g 
johannes  van  keulen,  Qoek  en  Beekaart-ucrkoopcr/  en  ©raabboogma- 

ker/  l|  aan  be  ©ost-jijbe  oan  bc  tttentuc-bmg  /  in  bc  CÖckmnbe  ftootsman/ 

1697.  |j  Met  Previlegie  voor  15  Jaaren.  in  4°. 
Dit  is  eene  van  de  vele  uitgaven  van  dit  zeer  gezochte  werk: 

de  eerste  druk  is  van  1660,  de  tweede  is  van  1671*,  de  derde 

van  1683,  de  vierde  is  de  bovengenoemde  van  1697*,  de  vijfde  is 
van  1707,  de  zesde  van  1712,  de  zevende  van  1728,  de  elfde  van 

1742*  de  twaalfde  van  1774*.  Latere  drukken  zijn  mij  niet  voor- 
gekomen. 

VERSL.   EN   MEDED.   AFD.   NATUURK.    2de   REEKS    DEEL   VIII.  15 



OVER     DEN    IJK     VAN     GA  SM  ETERS. 

F,    J.    STAMKART. 

In  een  stuk,  ingekomen  in  de  Vergadering  der  Akademie, 

Afdeeling  Wis-  en  Natuurkunde,  van  den  24sten  April  jl., 
en  toen  voorgelezen,  zijn  door  den  Heer  rijke  bedenkingen  in 

het  midden  gebragt  tegen  hetgeen  door  mij  gezegd  is  omtrent 

de  drukking,  welke  noodig  zoude  zijn  om  door  een  gasbrander 

ongeveer  140  a  150  liter  gas  per  uur  te  doen  stroomen,  zoo 

als  dit  is  opgenomen  in  het  Proces-verbaal  der  Vergadering  van 

den   24sten  Pebruarij  jl. 

Niettegenstaande  uit  genoemd  Proces-verbaal  duidelijk  is,  dat 

ik  alleen  gesproken  heb  over  de  minimum-drukking  in  den 

gashouder,  en  niet  van  de  drukking  onmiddellijk  vóór  den  gas- 
brander achter  het  laatste  kraantje,  schijnt  echter  de  Heer  rijke 

aan  het  door  mij  aangevoerde  deze  laatste  beteekenis  te  geven. 

Ik  zal  dus  hieromtrent  eenige  nadere  verklaring  van  het  door 

mij  beweerde  moeten  geven  —  en  ik  acht  dit  te  eerder  noodig 
omdat  in  het  Verslag  van  de  Commissie  van  rapporteurs  aan 

de  Tweede  Kamer  der  Staten-Generaal,  in  dato  30  April  jl., 

de  drukking,  //  waaronder  de  verificatie  der  gasmeters  zal  plaats 

¥  hebben,11  een  hoofdpunt  genoemd  is. 
Ik  zal  zoo  kort  mogelijk  trachten  te  zijn. 

De  branders  waarmede  ik  heb  waargenomen,  zijn  gewone 

Argandsche  porseleine  branders,  waarin  24  gaatjes  van  zeer  nabij 
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0,5  mm.  opening,  zoo  als  zij  door  den  Heer  kipp  te  Delft  ge- 

leverd zijn,  zonder  dat  ik  daar  eeriige  aandacht  op  heb  gehad : 

dns  zoo  als  zij  in  den  handel  voorkomen.  Voor  den  eigenlijken 

brander  bevindt  zich  het  wel  bekende  kraantje  tot  regeling  van 

de  vlam.  De  kraanopening  is  4,5  mm.  wijd,  en  heeft  dus,  als 

de  kraan  geheel  geopend  is,  eene  doorsnede  van  15,9  mm2. 
Na  dat  de  lucht  of  het  gas  deze  opening  doorgegaan  is,  door- 

loopt zij  een  kort  eindje  buis,  dat  zich  daarop  in  twee  takken 

verdeelt,  ieder  ter  wijdte  van  2,5  mm  en  dus  eene  doorsnede 

van  4,9  mm-  ieder,  te  zamen  9,8  mm2.  Hierna  komen  de 

24  gaatjes,  te  zamen  eene  doorstroomingsoppervlakte  aanbie- 

dende =  4,7  mm2. 
Er  zijn  echter  ook  andere  branders  in  gebruik,  waarbij  de 

afstand  van  het  kraantje  —  dat  tot  regeling  van  de  vlam  dient,  — 

grooter  is  dan  bij  de  branders  die  ik  gebruikt  heb.  —  Van 

die  soort  vindt  men  b.  v.  eene  afbeelding  in  fig.  1,  plaat  IV 

van  de  door  den  Heer  rijke  aangehaalde  Annales  de  Chimie  et 

de  Physique,  Troisième  serie,  1862.  —  Schattenderwijze  is  in 
die  teekening  de  afstand  van  het  kraantje  tot  den  brander  on- 

geveer 30  a  35  mm;  zoo  als  men  kan  afleiden  uit  de  grootte 

van   den  manometer,  die  hier  mede  is  afgebeeld. 

Die  manometer  bevindt  zich  tusschen  het  kraantje  en  den  bran- 

der, de  drukking  wordt  dus  gemeten  na  dat  door  het  gas  alle 

vroegere  tegenstanden,  van  de  straatleiding  af,  zijn  overwonnen, 

en  er  nog  maar  alleen  de  weerstand  in  den  brander  overblijft 

Hiermede  stemt  overeen  hetgeen  door  de  Eransche  schrijvers 

op  pag.  431  gezegd,  en  op  pag.  447  nogmaals  uitdrukkelijk 

herhaald  wordt,  te  weten :  //  on  notait  la  pression  sous  laquelle 

//  Ie  beo  brulait,  ou  moijen  d'un  manometre  a  eau  adapté  au 
//  porte-bec."     De  Heer  rijke  heeft  dit  niet  vermeld. 

Bij  mijnen  toestel  zijn  manometers  geplaatst :  één  kort  voor 

de  uitlaatpijp  en  een  kort  achter  de  uitlaatpijp  van  den  gasmeter ; 

en  eene  diergelijke  inrigting  is  er  ook  bij  den  beproevingstoe- 

stel van  gasmeters  in  de  nieuwe  gasfabriek  te  Rotterdam.  Bo- 
vendien nog  een  manometer  boven  den  gashouder,  waarmede 

gemeten  wordt,  en  welken  laatsten  ik  de  meetklok  genoemd  heb. 

De  manometer  boven  de  klok  wijst  bij  mij  nog  iets  hooger 

dan   bij  de  inlaatbuis  van  den  gasmeter. 

15* 
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Indien  een  brander  140  liters  gas  per  uur  zal  doorlaten; 

dan  staat  dit  (aannemende  0,425  voor  de  digtheid  van 

het  gas,  die  van  de  lucht  —  1  zijnde)  nagenoeg  gelijk  met 
92  liter  lucht,  die  onder  dezelfde  drukking  er  doorgevoerd 
worden. 

100    liter    gas   voor    5  branders  vorderen  dus  8'  34"; 

voor    doorstroomen;     100    liter    lucht    eischen    13'     3". 
Met  mijnen  toestel  heb  ik  nu  b.  v.  waargenomen  met  een 

vij /lichts  natten  gasmeter  van  brunt  N°.  169832,  waarbij  de 
toevoerkraan  juist  een  rond  getal  minuten  na  het  openen,  ge- 

sloten  werd. 

druk  doorgestroomde  lucht 
inlaat         uitlaat  volgens  de  meetklok  tijd  100  liters  in 

13  mm  10  mm  53,91  liter  9'  16'  41" 
32   //      29   //  52,05     //  5'  9'  36" 

De  drukking  bij  den  inlaat,  die  eene  doorstrooming  van 

100  liters  in  13'  3"  tijds  voortbrengt,  is  dus  te  zoeken  tus- 
schen  13  en  32  mm.  —  Rekent  men  die  drukking,  in  de 
benaderende  onderstelling,  dat  de  snelheid  van  uitstrooming 

is  als  de  vierkants-wortels  uit  de  drukkingen  bij  den  uitlaat, 
dan  vindt  men  uit  de  drukking  van 

10  mm.   bij   eerste  waarneming,    .      .      .      16,3   mm.    ) 
uit  de  drukking  32,  der  tweede  waarneming  15,7  mm.    I 

Gemiddeld  16  mm.  bij  uitlaat  en   19  bij  inlaat. 

Bij    een    dnelichtsmeter  moeten   100  liters  lucht  in  21'  45" 
doorstroomen,    opdat    er     92    liters    per    uur    en    per   brander 

doorgaan. 

Met  eene  drogen  3-lichts-gasmeter  heb  ik  gevonden ;  de  kraan 

sluitende  als  er  juist   100  liters  doorgegaan  waren:  — 

druk 
inlaat uitlaat 

doorgestroomde  lucht 

tijd 

LI, 5  mm 7,  8  mm 100    liter 

32'  10" 34,0     „ '50,   0      „ //         // 

15'    2" 

De  drukking  die  de  uitstrooming  van   100  liters  in  21'  45" 
bewerkt,  is  dus  weder  tusschen    11,5  en  34,0  mm; 
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14,3  4-  17,1 
Gemiddeld  als  voren  berekend :   +  3,8  —  19,5  inm. 

Met  eenen  anderen  droogen  5lichts-gasmeter  heb  ik  regt- 
streeks  gevonden,  dat  bij  eene  drukking  van  19  mm,  er  445 

liter  lucht  per  uur  doorstroomde  of  89  liter  per  brander,  dat 
is  dus  slechts  3  liter  onder  de  92  liters. 

Eindelijk  heb  ik  de  proef  genomen  hoe  veel  lucht  zoude 

doorstroomen  zonder  tusschen-voeging  van  een  gasmeter,  uit 

mijne  meet-klok  (of  gashouder)  en  de  5   branders  open. 
Toen  heb  ik  gevonden  dat  bij  eene  drukking  van  1S,S  min 

470  liters  door  de  5  branders  stroomden,  dat  is  94  liter  per 

brander;   2  liter  boven  de  92  liter. 

Dezelfde  5-lichts-natte  gasmeter  brunt  N°.  169832  is  Ie 

Rotterdam  bij  de  fabriek,  onder  directie  van  den  Heer  does- 
burgh,  onderzocht  geworden  en  toen  is  gevonden 

druk 
inlaat  uitlaat       doorgestroomd  gas        tijd 

0,7  Ed.     0,6  Ed.        100  liter       8'  48"      5  lichten  brandend 

100  liters  in  8'  48"  .  geeft  648  liter  per  uur  voor  de  5  lichten, 
of  zeer  nabij   130     //      ,/      /,        „     één  licht. 

Ik  zoude  hier  nog  meer  proeven  kunnen  bijbrengen  b.  v. 

van  een  droogen  1  Olichtsmeter,  beproefd,  op  mijn  verzoek  door 

den  Heer  doesburgh;  hierdoor  stroomde  100  liters  gas,  bij  eene 

drukking  van  19  mm.  bij  den  inlaat  en  15  bij  den  uitlaat  in 

3'   48",  dat  is  voor   5   lichten   in  7'   36". 
Een    dr  olichtsmeter    vorderde,    ook    bij     19    in  in.    druk    bij 

inlaat  en   16,7   bij  uitlaat,    15'   32"  om   1 00  liters  door  te  laten, 

I    dat  is  herleid  op  den   5  lichtsmeter  .      .     .     .      .      .      9'   15" 
Een  nieuwe  drooge  Olichtsmeter  van  siry  lezaris  liet 

bij    21,6    mm    inlaat-  en   17,5   mm.  uitlaatdrukking, 

100  liters  door   in    .       8'    8" 

maar  bij   11,2  en  8,4  mm.   druk,    was    er  noodig.     .     15  11" 
Eene  geheele  gelijkheid  is  hier  niet  te  verwachten,  want  de 

uitkomst  hangt  o.  a.  ook  zamen  met  de  digtheid  van  het  door- 

stoom ende  gas,  van  toevallige  tegenstanden  enz. 

De  Heer  rijke    zegt  in  zijn  opstel  over    de  drukking,  waar- 
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onder  het  gas  door  gasbranders  gevoerd  moet  worden;  dat  hij 

bij  de  te  ontwerpen  verordening  voor  de  beproeving  van  gas- 

meters,  //natuurlijk  zoo  veel  mogelijk  ronde  getallen  in  me- 
//  trische  maat  wenschte  op  te  nemen  en  daarom  in  plaats  van 

//12,7  millimeters  10  millimeters  voor  te  stellen." 
Naar  het  mij  voorkomt,  zoude  men,  om  tot  een  rond  getal 

te  komen,  even  goed  15  min.  hebben  kunnen  kiezen ;  2,3  mm. 

meer  dan  12,7.  En  had  de  Heer  rijke  dat  gedaan,  wij  zouden 

veel  nader  geweest  zijn. 

De  Heer  rijke  heeft  vooiaf  zeker  willen  zijn,  dat  die  druk- 

king van  J  0  mm.  in  de  practijk  zou  voldoen,  en  daarom  aan 

verschillende  deskundigen  gevraagd,  of  men  het  met  die  druk- 

king zoo  naauw  moest  nemen,  of  er  des  noods  niet  één  tiend( 

duim  af  zoude  kunnen  genomen  worden ;  van  allen  heeft  de 

Heer  rijke  hetzelfde  antwoord  ontvangen:  zij  zagen  daar  gee- 

nerlei  bezwaar  in.  Het  is  duidelijk,  dat  zoo  de  rijke  ge- 

vraagd had,  of  er  niet  één  tiende  duim,  bij  gevoegd  zoude 

kunnen  worden,  het  ook  nog  weder  een  gelijk  antwoorc 

zoude  geweest  zijn ;  want  inderdaad  het  behoeft  met  de  druk- 

king voor  de  beproeving  der  gasmelers  zoo  naauw  niet  genomei 
te  worden. 

Ik  heb  b  v.  den  natten  gasmeter  169832,  den  3den  Januarij 
jl.  geverifieerd  bij  verschillende  drukkingen.  De  gemiddelde  uit- 

komsten telkens  van  drie  proeven,  waarbij  eerst  door  5  bran- 

ders, dan  door  8  branders  en  daarna  slechts  door  één  brandei 

de  lucht  uitstroomde,  zijn  geweest: 

Druk 
hoeveelheid  doorge- 

voerde lucht  uit  de    hoeveelheid  gere- 
inlaat. uitlaat. meetklok. gistreerde  lucht 

13  mm. 11   mm. IJ  0,8  liter 110,4  liter 

32     // 30     // 124,4     // 1 24,4      // 

54,3  // 53      // 154,7     // 1 54,9      // 
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Men  ziet,  dat  wal  de  beproeving  betreft,  de  meerdere  of  min- 

dere drukking  geen  verschil  heeft  opgeleverd,  dat  de  gasmeter 
goed  is  bevonden. 

Als  tweede  voorbeeld  kies  ik  den  reeds  vermelden  droogen 

gasmeter  N*.   224-304. 

hoeveelheid  doorge- 
Drukking  voerde  lucht  uit  hoeveelheid  gere- 

inlaat.  uitlaat.         de  meetklok.  gistreerde  lucht.  tijd. 

Il,5mm6,6   a     9  mm     100  liter  10+,3S  liter  32'IO"3br. 

34,0    n   29    a31    //  »  104,14   //  15'  2'//   „ 

56       //   49^a52   //  //  J  04,15   «  11'  4"//   // 

Men  ziet  weder  dat  de  drukking  zoo  goed  als  geen  invloed 

op  de  beproeving  heeft  gehad ;  maar  dat  de  gasmeter  afgekeurd 

moet  worden,  omdat  hij  ruim  4  pCt  te  veel  geregistreerd  heeft ; 

en  niet  minder  omdat  de  manometer  bij  den  uitlaat  niet  stand- 

vastig op  dezelfde  hoogte  bleef,  maar  sprongsgewijze  rees  en 

daalde.  De  gasmeter  was  dan  ook  een  die  reeds  vele  jaren  ge- 
bruikt, was,  maar  ten  laatste  wegens  ongestadig  licht,  niet  meer 

gebruikt  kon  worden. 

Meer  voorbeelden  zouden  kunnen  staven  dat  de  drukking 

waarbij  de  beproeving  plaats  beeft  in  het  algemeen  geen,  of 

bijna  geen  invloed  op  het  onderzoek  heeft,  zoo  men  slechts 

zorgt,  door  tegendrukking,  den  meter  niet  te  snel  te  laten 

loopen. 

En  inderdaad  was  dit  zoo  niet,  dan  zouden  de  gasm eters 

onbruikbare  werktuigen  zijn.  De  meer-  of  mindere  drukkingen, 

die  de  gasfabrieken  geven,  zjnden  dan  van  invloed  op  de  me- 
ting zijn. 

Het  voorstel  dus  om  de  beproeving  juist  of  zeer  nabij  met  eene 

drukking  van  1  0  mm.  bij  de  inlaat  pijp  te  doen,  rust  op  geenen 

wel  en  schappelijke  n  grond.  Ik  weet  maar  een  geval,  en  wei  bij  den 

droogen  olichts-gasmeter  van  de  polytechnische  school,  waarbij 
de  drukking  van  beduidenden  invloed  is  op  het  registreeren  van 

het  werktuig,  indien  men  de  5 kraantjes  der  branders  steeds  ge- 

heel open  laat,  even  als  bij  den  bovenvermelden  olichts-gasmeter 

N°*  224304,  steeds  de  3   kraantjes  geheel  open   waren. 
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De  laatstgenoemde  ölichts  dr.  gasmcter  maakt  echter  uitzon- 

dering onder  meerderen,  die  de  Heer  doesburgh  op  mijn  ver- 
zoek onderzocht  heeft. 

De  drukkingen,  die  volgens  de  gehouden  enquête,  hier  te 

lande  in  de  gasleidingen  gegeven  worden,  zijn  : 

te  Rotterdam,  het  minimum  der  straatverlichting 

21  mm.  en  volgens  den  Heer  doesburgh,  in  het 

algemeen  hier  te  lande,  ongeveer    10  tot  7  5  mm 
te  Amsterdam,  de  Heer   simon    thoma    20   //  40 

te  Delft,  de  Heer  bruyn-kops    .  .    7    //  70 
te  Utrecht,  de  Heer  krecke    15   //  60 

te  Schiedam,  de  Heer  bryan    10  //  80 

te  Gouda,  de  Heer  roll    15   //  40 

te  Amsterdam,  de  Heer  egeler   12  a  15//  50 

te  Schoonhoven}  de  Heer  linn    13   //  50 

te  's Gravenhage,  de  Heer  vogin   20  soms  10   //  50  a 60 

Men  kan  alzoo  als  minimum  ongeveer  10  a  20  mm 
en  als  maximum   70   //  80   // 

aannemen.  Natuurlijk  worden  de  grootste  drukkingen  in  de  na- 

bijheid der  gasfabrieken,  de  minste  op  de  meest  daarvan  ver- 

wijderde plaatsen  gevonden. 
Daar  nu  de  gasmeters  dienst  moeten  doen  in  al  de  gevallen 

tusschen  laagste  en  hoogste  drukkingen  in,  zoo  is  het  duide- 
lijk dat  de  beproeving  ondoelmatig  zoude  geschieden  juist  bij 

de  minste  drukking  van  10  mm  die,  men  mag  zeker  zeggen, 

bij  uitzondering  plaats  vindt.  De  Commissie  heeft  voorgesteld, 

als  een  middengetal  40  mm.  te  nemen  even  als  in  Duitschland, 

en  zoo  men  er  dan  ook  nog  bijvoegt,  dat  de  uitstrooming  zóó 

moet  geregeld  worden,  dat  zij  met  behoorlijke  snelheid  geschiedt, 

dat  is  J40  a  150  liters  gas  per  licht  en  per  uur  levert,  dan 

kan  de  beproeving  gewis  goed  geschieden.  Mogelijk  ware  het 

nog  doelmatiger  om,  evenals  in  Canada  zal  geschieden,  een 

tweetal  drukkingen  voor  de  beproeving  aan  te  nemen,  b.  v. 

20  en  50,  althans  voorde  gevallen  eener  herziening,  of  wanneer 

groote  naauwkeurigheid  noodig  is. 
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Voor  Canada  is,  in  verbetering  der  Engelsche  wet,  voorbe- 

schreven het  volgende,  pag.  101  van  het  Seventh  Annual  Re- 

port of  the   Warden  of  the  Standards  &c. 

3)  //  The  meter  to  be  tested  for  per-centage  of  error  shall 

//be  fixed  in  a  horizontal  base,  and  shall  be  tested  at  a  pres- 

// sure  equal  to  a  columm  of  Water  one  inch  high,  (25,4  mm.) 

//  and  also  ander  a  pressure  equal  to  a  columm  of  Water  of 

//five-tenths  of  an  inch  high  &C." 
Het  door  den  Heer  rijke  medegedeelde  over  de  drukking, 

waaronder  het  gas  door  gasbranders  gevoerd  moet  worden,  zoude 

ik  nu  verder  kunnen  voorbijgaan,  want  het  betreft  een  geheel 

ander  onderwerp,  namelijk  de  drukking  onmiddellijk  voor  de 

gasbranders,  in  verband  met  den  vorm  dier  branders,  en  geens- 

zins de  drukkingen,  waaronder  de  gas  meters,  die  het  gas  me- 
ten,  werkzaam  zijn. 

Het  verschil  tusschen  de  drukking  in  den  porte-bec,  die 
dikwijls  zeer  gering  is,  en  de  drukking  waaronder  de  Gasmeter 

werkte,  is  reeds  uit  de  getallen  door  den  Heer  Rijke,  pag.  4 

van  zijn  opstel  aangehaald,  op  te  maken,  waar  staat,  dat  bij 

eene  breedte  der  spleet  =  0,2  mm.  van  den  vleérmuis-bYzaideY, 
de  drukking  30,3  mm.  bedroeg.  De  Gasmeter  werkte  dus 

onder    eene  drukking,  die  zeker  grooter  dan   30  mm.  was.   — 

Naar  gelang  de  spleten  wijder  werden,  verminderde  de  druk- 

kingen in  den  porte-bec,  en  wel  nagenoeg  zoo,  dat  het  product 

van  de  tweede  magten  der  spleten  met  de  drukkingen  standvas- 
tig bleef;  gemiddeld  =  1,143.  De  getallen  door  den  Heer 

Rijke  pag.  5  aangehaald  betrekkelijk  de  zoogenaamde  waskaars- 

branders, zijn  ontleend  aan  eene  tabel  pag.  448  der  Ann.  de 

Chimie,  en  toonen  hetzelfde  aan.  Bij  eene  middellijn  van  de 

opening  van  den  brander  van  1  millimeter,  staan  de  volgende 

getallen  :  — 
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Lichtinten- Berekende dito  om 

Hoogte siteit,  ver- hoeveelheid de  sterkte 
Gebruik geleken  bij gas  noodig  om van  eene 

Druk- 
van de een  Gareel de  sterkte stearine Aanmerkingen. 

per  uur. 
lamp,  van eener  Carcel- kaars  te 

king. 

vlam. 42  gram  ver- bruik. lamp  te  ver- 
krijgen. 

verkrij 

gen. 
67 25 

0,06 
416 

55 
7 bleeke  vlam. 

100* 
37 

0,14 

264* 

37 

11* 

regelmatige. 

150 51 
0,24 

212 
30 

22 

schoone  vlam 

200 
66 

0,38 173 24 
35 // 

250 80 
0,51 156 22 

50 

// 

300 100 
0,65 

153 22 68 
// 

De  getallen  in  de  4de  kolom  zijn  de  quotiënten  van  het  ge- 

bruikte gas  per  uur,  door  de  licht-intensiteiten. 
Uit  de  kolom  der  drukkingen,  die  tot  6S  mm  opklimt  blijkt 

dus  weder,  dat  de  Gasmeler  onder  eeu  zeer  aanmerkelijke  druk- 

king in  werking  is  geweest,  —  Zoo  men  3  mm.  van  elke 
drukking  aftrekt,  en  de  resten  deelt  in  de  tweede  magten  der 

gebruikte  hoeveelheden  gas  per  uur,  dan  bekomt  men  weder, 

betrekkelijk  weinig  van  elkander  afwijkende  quotiënten,  even 

als  bij  de  uitstrooming  door  eene  kleine  opening,  in  eenen 

dunnen  wand,  het  vierkant  der  snelheid,  gedeeld  door  de  druk- 

king, nagenoeg  standvastig  is. 

De  porte-bec  kan  dus  eenigermate  beschouwd  worden  als  een 
vat  waaruit  aan  eene  zijde  door  eene  naauwe  opening  het  gas 

stroomt,  waarvan  de  snelheid  door  de  gebruikte  hoeveelheid 

per  uur  gemeten  wordt,  terwijl  aan  de  andere  zijde  het  gas 
binnenstroomt  door  eene  kraan,  die  meer  of  minder  wordt 

opengesteld.  Vóór  die  kraan  stond  eene  drukking  die  zeker 
68  mm.  overtreft. 

Ik    geloof    in    het    bovenstaande    genoegzaam   aangetoond  te 

*)  Getallen  door  den  Heer  rijke  uitgekozen. 
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hebben,    dat    hetgeen    de    Heer    rijke   aanvoerde,  van  geen  de 

minste  toepassing  is  op  hetgeen  ik  vroeger  gezegd  heb. 

Dat  eene  beproeving  bij  10  mm.  drukking  bij  de  inlaatpijp 

kan  geschieden,  wordt  geenzins  door  mij  ontkend.  De  beide  boven 

medegedeelde  proeven  slaagden,  zoowel  bij  iets  meer  dan  die  10 

mm.  drukking,  als  bij  hooger  drukkingen,  binnen  de  grenzen 

der  aanneembare  fouten.  Men  kan  zelfs  verder  gaan  en  druk- 

kin^en  aanwenden  die  slechts  even  voldoende  zijn  om  de  tegen- 
standen in  den  Gasmeter   te  overwinnen. 

Eene    andere   vraag  is  evenwel,  of  de  beproeving  juist  onder 

de  drukking  van   10  mm.  moet  geschieden  om  goed  te  zijn,  en 

dit  is  het  wat  ik  bepaald  ontken.      En  zoo  het  dan  niet  moet, 

maar  ook  bij   veel  hoogere    drukkingen    goede   uitkomsten  ver- 

kregen   worden,    dan    is    het    de    tweede,   vraag  naar  de  meest 

doelmatige,  meest   practische  maat  van  drukking.  Het  antwoord 

hierop  wordt  gegeven,  door  de  maat  der  drukkingen,  die  in  de 

gasleidingen  bij  ons  plaats  hebben,  niet  alleen,  maar  die  nood- 
zakelijk zijn ;     want    gewisselijk.    zoo  mindere  drukkingen  voor 

het  verbruik  voldoende  waren,   de  gas  fabriekanten  zouden  minder 

drukking    geven,    om    het  verlies    aan  lekking  in  de  buizen  te 

verminderen.   —    De  gasmeter  worde  geplaatst   zoo  na  mogelijk 
onder    de    omstandigheid,    waaronder    hij    gebruikt  zal  worden; 

dat  is  bij   eene  drukking  niet   minder    dan    20,  niet  meer  dan 

70  mm    —  Een  gemiddelde,  zoo  als  de  Commissie  van  enquête, 
in  navolging    van  Duitschland    voorstelde  van  40    mm,  is  niet 

ondoelmatig,   waarbij   tevens  de  afvoerkraan  zoo  geregeld  wordt, 

dat  in  één  uur  140  a  150    liter  gas  per   brander  doorgevoerd 

wordt  —  onverschillig  of  dit  gas  verbrand  wordt  of  niet;  zoo 

als   wanneer  men   geen  gas  maar  lucht  voor  de   beproeving  be- 

zigt. —  Wat  dit  branden  van  het  gas,   dat  voor  de  meting  ge- 
diend heeft,  betreft,  het  is  veeleer  noodzakelijk,  opdat  het  ver- 

trek niet  met  lichtgas  vervuld  zal  worden  dan   dat  het  voor  de 

beproeving  als  zoodanig  van  den  meter  dienstig  zoude  wezen. 
Of  men  bij  het  gebruik  van  lucht  iets  doelmatiger  doet,  de 

snelheid  van  doorstrooming  zoo  te  regelen  als  bij  het  gebruik 

van  gas  door  het  wijder  open  zetten  van  de  afvoerkraan  — 

gelijk  elders  voorgeschreven  is,  of  (gelijk  ook  kan)  door 

de    drukking    in    de    meettlok    te  verhoogen,    —   dan  wel  dat 
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men  drukking  en  kraanopeningen  dezelfde  laat  als  bij  het  be- 

zigen van  gas,  weet  ik  nog  niet.  Zoo  er  reden  van  voor- 

keur bestaat,  deze  kan,  wat  de  verificatie  betreft,  slechts  ge- 
ring zijn. 

Eene  bepaling,  zooals  in  Canada,  van  twee  verschillende 

drukkingen  —  maar  binnen  de  grenzen  die  in  de  gasleidingen 

voorkomen,  heeft  ook  veel  voor.  —  Het  zoude  althans  vrij- 
gelaten moeten  zijn  aan  de  ijkers,  om  de  drukkingen  te  varieeren, 

wanneer  hun  dit  dienstig  raogt  voorkomen.  Een  vast  voor- 
schrift bij  eene  wet,  zooals  in  Engeland,  zoude  ik  betreuren. 

Eene  administratieve  regelmatigheid  is  het   eenig  noodzakelijke. 

Wat  eene  beproeving  betreft  bij  den  laagsten  waterstand  in 

een  natten  gasmeter,  zij  uit  het  Proces-verbaal  der  Vergadering 

van  den  2Ssten  Eebruarij  jl.  hier  herhaald: 
Ik  acht  zulk  eene  verificatie  minder  zeker,  omdat  die  laag- 

ste stand  reeds  beproevender  wijze  moet  gevonden  worden,  al- 
vorens de  verificatie  aanvangt.  Het  gevolg  moet  zijn  dat  de 

middelbare  fout  grooter  wordt,  dan  bij  eene  beproeving  met 

normalen  stand.  En  ik  weet  bij  ondervinding  wat  eene  onze- 

kerheid in  heeft,  wanneer  het  er  op  aankomt  eene  stellige  uit- 

spraak te  doen,  goed-  of  af  te  keuren.  Goedkeuren  is  voor  een 
ijker  het  gemakkelijkste.  De  fabriekant  is  tevreden  en  dient 

geen  klagt  bij  het  Gouvernement  in.  Om  af  te  keuren  moet 

men  zoo  zeker  mogelijk  van  zijne  zaak  zijn,  en  niet  tegenover 

middelbare  waarnemingfouten  staan,  die  verontrusten  kunnen. 

Ten  laatste  zij,  van  hetgeen  ik  in  de  Vergadering  van  den 

31sten  Januarij  heb  voorgedragen,  hier  nog  toegevoegd  omtrent 

een  natten  gasmeter,  waarbij  het  water  op  nagenoeg  standvas- 
tige hoogte  blijft  door  middel  van  een  halven  cirkel vormigen 

cylinder,  die  volgens  zijne  as  is  doorgesneden,  het  soortelijk 

gewigt  heeft  =  i  en  om  zijne  as  als  een  drijver  of  vlotter  kan 

draaijen.  De  uitkomst  der  beproevingen  met  zulk  eenen  drie- 
lichts-meter,  was,  niettegenstaande  een  verschil  van  0,9  liter 

water  inhouds,  tusschen  de  grenzen  waarbinnen  de  meter  kan 

werken,  dat  het  verschil  in  registratie  nog  geen  0,7  pCt.  be- 

liep. —  Deze  inrigting,  om  de  oppervlakte  van  het  water  con- 

stant te  houden,  is  reeds  in  1862  door  .t.  h.  schilling  beschre- 

ven   geworden    in    het    Journal  für  Gasbeleuchlung,    5er  Jahr- 
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gang,  pag.  235.  —  Schilling  zegt:  // Dass  diese  mechanische 

//  Anordnung  ihren  Zweck  vollkommen  erfüllt11  &.  Hij  voegt 
er  echter  de  aanmerking  bij  :  >/  Der  Umstand  indessen,  dass  die 

//  Uhr  genau  horizontal  anfgestellt  sein  muss,  nin  exact  zu  wir- 

//  ken,  damit  wirklich  beim  Hespülen  der  Achse  der  ISTormal- 

//  Wasserstand  hergestellt  ist,  dürfte  einer  allgemeinen  Verbrei- 
//  tnng  dieser  Anordnung,  welche  ich  bei  der  ELSTEifschen  Uhr 

//  vor  mir  habe,  wesentlich  hinderlich  sein."  Wat  van  dit 
laatste  zij,  zal  ik  onderzoeken. 



UNTEKSUCHUNGEN 

IM  1'IIYSIOL.  LABORATORIUM  DER  UTRECHTSCHEN  UNIVERSITAT 

ÜBER  DEK 

CIL1ARMUSKEL  DES  VOGELAUGES 

VON 

Dv.  J.  P.  NÜEL  und  Dr.  Fr.  HOSCH. 

Vor  60  Jahren  entdeckte  champton  *)  einen  kleinen  Muskei 
im  Adlerauge. 

Nach  seiner  Angabe  entspringt  derselbe  von  der  Innenflache 

des  Knochenringes  und  inserirt  sich  an  einen  sehnigen  Bing 

an  der  Innenflache  der  Hornhaut,  ungefahr  eine  Linie  von 

deren  Eande  entfernt.  Er  nannte  denselben  musculus  depressor 
corneae,  indem  er  annahm,  dass  der  Muskei  die  Cornea  abflachte. 

Wenn  er  die  Chorioidea  entfernte,  so  sah  crampton  dass  die 
Muskelfasern  sowohl  mit  der  Innenflache  der  Chorioidea  als  mit 

dem  Knochenringe  zusammenhingen. 

In  Uebereinstimmung  hiemit  unterscheidet  bruecke  f)  zwei 

Muskeln:  einen  vorderen,  der  sich  zwischen  Knochenring  und 

der  innersten  Corneaschichte  erstreckt  //  musculus  Cramptonia- 

nus"  und  einen  hin teren,  der.  vom  Knochenringe  nach  der 
Chorioidea  hinzieht.  Letzerer  allein  sollte  seinem  //tensor  cho- 

rioideae"  entsprechen. 
Ausserdem  beschaftigten  sich  treviranus  §)  und  hueck  **) 

mit  dem  CRAMPTON'schen  Muskei,  und  lieferten  mehr  oder  weniger 
zutreftende  Beschreibungen. 

*)  ThomsoïTs  Annalen.  T.  1. 

f)  Mueller's  Arch.  3864.  p.  375. 
§)  Beitr.  z.  Anat.  u.  Physiol.  d.  Sinneswerlczeuye  d.  M.  u.  Pk.  Heft  I. 

**)  Die  Beweyuny  d.  Krystalllinse.  Leipzig  184). 



(  237  ) 

lm  Jahre  1853  untersuchte  donders  *)  den  Ciliarmuskel 
des  Vogelauges.  Er  fand,  dass  von  den  inneren  Hornhaut- 

lagen  eine  Schicht  fibrösen  Gewebes  sich  nach  hinten  fortsetzt, 

ungefahr  bis  zum  dritten  Theile  des  Knochenringes ;  dieses  Ge- 
webe  sei  identisch  mit  deni  Skleroticalgewebe,  und  könne  desshalb 

mit  dem  Namen  der  //  inneren  Skleraplatte1"  belegt  werden.  Von 
der  Aussenflache  dieser  Platte  sah  er  die  Muskei  fasern  entsprin- 

gen, die  vordersten  ungefahr  gegenüber  der  lrisanheftung ;  sie 

verlaufen  nach  aussen  und  nur  ein  wenig  nach  hinten.  Die 

folgenden  neigen  sich  immer  mehr  nach  hinten,  um  sich  ge- 

genüber dem  Knochenringe  an  die  Sklerotika  anzuheften.  End- 

lich,  die  Fasern  die  von  hintern  Ende  der  inneren  Skleraplatte 

entspringen,  folgen  der  Krümmung  des  Knochenringes,  und 

verlieren  sich  in  der  Chorioidea  an  der  Stelle,  wo  die  Knorpel- 
platte  sich  vor  den  Knochenring  vorschiebt. 

Dies  die  Anordnung  des  Muskelfasern,  wie  donders  dieselbe 

vorfand  bei  der  Taube,  dem  Truthahn,  der  Eister  und  dem 

Keiher.  Den  Muskei  in  seiner  Gesammtheit  characterisirt  er  als 

einen  museuhts  semipennatus. 

An  der  Innenseite  der  Platte  fand  er  einen  Raum  vor, 

den  er  in  seltenen  Eallen  mit  Blut  gefüllt  sah;  er  konnte  ihn 

aber  nicht  von  den  Blutgef iissen  aus  injiciren.  In  einigen  Pal- 

len, wo  er  den  Raum  injicirt  fand,  stiess  er  auch  auf  ein  Extra- 
va  sat  in  der  vorderen  Augenkammer. 

H.  mueller's  f)  Beschreibung  der  vorderen  Muskelpartie  ist 

eine  genaue  Bestütigung  des  von  donders  gesagten :  //  In  Betreft' 
der  vorderen  Muskelpartie,  des  von  rruecke  sogenannten  muscu- 

lus Cramptonianus,"  sagfc  mueller,  //  habe  ich  der  Beschreibung 

von  donders  Nichts  wesentliches  hinzuzufügen.11 
Der  einzi^e  Unterschied  zwischen  h.  muller  und  donders 

besteht  darin,  dass  Ersterer  mehr  nach  hinten,  von  der  eigent- 
lichen  Skiera,  einen  Zug  von  Muskelfasern  entspringen  lasst, 

die  gleichfalls  die  Chorioidea  erreichen. 

Widersprechende  Angaben  von  mannhardt  §)    welcher  in  die- 

*)   Onderzoekingen.  Jaarg.  VI,  p.  56.  Aanteeken.  Sectie-Verg.  Utr.  Genootschap 
1854.  bl.  101. 

f)  Arch.  f.  Ophthlm.  V.  XIII,  p.  424-446. 
§)  Arch.  f.  Ophthlm.  V.  III,    .  43;  V.  IV,  p.  269. 
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sem  Punkte  anderer  Meinung  war,  wies  h.  mueller  auf  das 
Entschiedenste  zarück. 

In  einer  Arbeit  von  a.  iwanoff  und  a.  rollet  *)  werden 

die  Angaben  muellers  bezüglich  der  zweifachen  vorderen  An- 

heftnng  des  BRUECKE'schen  tensor  Chorioideae  bestatigt. 
Dies  mogen  wohl  die  hauptsachlichsten  bibliographischen  Da- 

ten über  den  Ciliarmuskel  der   Vogel  sein. 

Auf  die  Anregung  des  Herrn  Prof.  donders  hin  unternahmen 

wir  es,  die  VerhaJtnisse  aufs  Neue  zu  prüfen.  Wesentliche  Punkte 

wurden  hiedurch  der  Beschreibung  von  donders  und  h.  mueller 

kaum  hinzugefügt.  Manches  aber  ist  in  den  neueren  Arbeiten 

vernachlassigt,  oder  selbst  unrichtig  aufgefasst.  Insonderheit  ist 

dies  der  Eall  fiir  die  innere  Skleraplatte :  in  der  Arbeit  von 

a.  iwanoff  und  a.  rollet  ist  die  einfache  und  zutreöende  Be- 

schreibung, die  donders  von  derselben  gegeben  hatte,  nicht  mehr 
wieder  zu  erkennen. 

Hauptsachlich  wurde  von  uns  das  Auge  des  Truthahnes  un- 
tersucht.  Auf  die  hier  erhaltenen  Thatsachen  prüften  wir  jedoch 
auch  den  Adler,  den  Strauss,  das  Huhn,  die  Gans,  die  Ente 
und  die  Eule. 

Tig.  1  ist  die  Darstellung  der  Ciliarregion  des  Truthahnau- 
ges.  An  der  Peripherie  setzt  sich  die  Cornea  (C)  in  zwei  ungleich 

dicke  Gewebsschichten  fort,  von  denen  die  aussere  (a.  Sc.  pi.), 

machtigere,  die  eigentliche  Skiera  ist,  in  deren  Gewebe  weiter 

nach  hinten  der  Knochenring  (Knch)  und  die  Knorpelplatte 

(Knp)  eingebettet  sind.  Sie  mag  die  aussere  Skleraplatte  heissen. 
Die  hinteren  Schichten  der  Cornea  sammt  membr.  Descemetii 

setzen  sich  in  einen  schmaleren  Gewebszug  fort,  der  als  vordere 

Insertion  des  Oiliarmuskels  dient  (i.  Sc  pi.).  Es  ist  dies  die  von 

donders  beschriebene  innere  Skleraplatte,  welche  ihm  dieselbe 

Struktur  wie  die  aussere  Skleraplatte  zu  haben  schien. 

Nach  vorne  zu  hangen  beide  Skleraplatten  deutlich  zusammen ; 

nach  hinten  sind  dieselben  dnrch  einen  Spalt  geschieden,  der 

die  quergestreiften  Muskelfasern  des  Oiliarmuskels  aufnimmt. 
Man  konnte  sich  also  auch  dahin  ausdrücken,  dass  die  Cornea 

sich  in  die  Skiera  fortsetzt,   und    dass  von  Letzterer  nach  dem 

*)  Arch.  J.  Ophthlm.  V.  XV,  p.  55. 
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Bulbusinnern  eine  Zunge  abgeschieden  wird  durch  einen  Spalt, 

der  von  hinten  und  innen  nach  vorne  und  aussen  dringt. 

Die  aussere  Skleraplatte  ist  vor  Allem  ausgezeichnet  dadurch, 

dass  der  Knochenring  (Knch)  und  die  Knorpelplatte  (Knp)  in 

dieselbe  eingebettet  sind.  Nach  der  Zeichnung  zu  urtheilen 

möchte  es  scheinen,  als  ob  der  Knochenring  aus  zwei  überein- 

ander  gelagerten  Platten  bestande.  Dem  ist  aber  nicht  so.  Viel- 

mehr  ordnen  sich  eine  gewisse  Anzahl  Knochenplattchen  derar- 
tig,  dass  dieselben  sich  in  dem  Prontaldurchschnitte  des  Auges 

dachziegelförinig  bedecken.  Dies  ist  die  Ursache,  dass  in  succes- 
siven  Durchschnitten  der  Knochenschnitt  ein  sehr  wechselvolles 

Bild  darstellt :  bald  ist  nur  eine  Platte  getroffen  ;  baid  zweie ; 

im  letzteren  Palle  kann  die  aussere  oder  die  innere  starker  ent- 

wickelt  sein.  Diese  Zusammensetzung  des  Knochenringes  ist  die 

Eegel  bei  allen  kleineren  Vögeln.  Beim  Strauss  und  bei  den 

Baubvögeln  ist  der  Knochenring  ein  einziges  Knochenstück, 

und  -zwar  geben  zahlreiche  und  grosse  Medullarraume  demsel- 
ben  einen  ausgesprochen  spongiösen   Character. 

Die  Knorpelplatte  (Knp)  gibt  zu  keinen  besonderen  Bemer- 
kungen  Anlass.  Sie  schiebt  sich  ein  Stück  weit  bis  unter  den 

Knochenring  vor. 

Das  eigent]  ich  e  Skierage webe  ist  übrillares  Bindgewebe,  von 

zahlreichen  feinen  elastischen  Pasern  durchzogen.  Die  Bindege- 
websbündel  ordnen  sich  vor  Allem  der  Skleraoberflache  parallel, 

obschon  die  Textur  keine  ganz  parallelfasrige  ist.  Nach  vorne, 

am  Hand  e  der  Cornea,  zeichnet  sich  das  Skleragefüge  durch 

zwei  Eigenthümlichkeiten  aus :  es  ist  der  Sitz  einer  intensiven 

Pigmentirung,  und  wird  durch  zahlreiche  quere  Bindegewebs- 
strange  durchzogen,  die  besonders  bei  Quellungsversuchen  sich 
dadurch  bemerklich  machen,  dass  hier  das  Gewebe  sich  schwer 

in  die  Quere  ausdehnt,  also  gleichsam  eine  Einsclmürung  zwi- 
schen  Cornea  und  Skiera  bildet. 

Die  innere  Skleraplatte  (i.  Sc  pi.).  Man  kann  an  derselben 

zwei  wohl  unterscheidbare  Abtheilungen  festhalten.  Tn  der  vor- 
deren Abtheilung,  dort  wo  sie  mit  der  ausseren  Skleraplatte 

zusammenhangt,  erleidet  dieselbe  eine  ansehnliche  Verdichtung ; 

die  hintere  Abtheilung  spitzt  sich  allmahlich  zu,  um  noch  vor 

der  Mitte  des  Knochenringes  ganzlich  aufzuhören  .bei  E.  Sc.  pi.). 

VERSL.   EN  MEDED.   AFD.   NATUURK,  2de  REEKS.   DEEL   VIII.  16 
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An  der  ïnnenseite  der  inneren  Skleraplatte  betinden  sich  die 

Iris  (I),  die  Ciliarfortsatze  (pr.  cil.),  und  weiter  nach  hinten  die 

Chorioidea  (Ch),  alle  drei  von  der  Platte  geschieden  durch  den 

Canaüs  Pontanae  (C  P),  eine  nach  vorne  etwas  weite  Spalte, 

die  sich  in  ihrer  betrachtlichen  hinteren  Ausdehnung  zuspitzt, 

und  von  einem  dichten  Netz  elastischer  Pasern  durch  zogen  ist. 

Durch  dieses  elastische  Pasemetz  ist  eine  Verbindung  herge- 
stellt  zwischen  innerer  Skleraplatte  (i.  Sc.  pi)  einerseits,  und 

Iris  (I),  Processus  Ciliares  (pr.  cil.)  und  Chorioidea  (Ch)  anderer- 
seits. 

Wie  gesagt,  ist  die  innere  Skleraplatte  die  Portsetzung  der 

Descemetii  und  der  hinteren  Hornhautlagen. 

Ueber  die  Art  des  Zusammenhanges  der  inneren  Skleraplatte 

mit  der  Hornhaut  erhalt  man  Aufschluss,  wenn  man  versucht, 

die  innere  Skleraplatte  mit  der  Pincette  abzuziehen :  es  folgen 
dann  die  hinteren  Cornealamellen  mit  der  membrana  Descemetii, 
indem  dieselben  sich  eher  von  der  Hornhaut  lösen  als  von  der 

inneren  Skleraplatte. 

An  der  Peripherie  der  Hornhaut  beginnt  die  membr.  Descemetii 

(D)  ein  faseriges  Aussehen  zu  bekommen,  urn  sich  schliesslich  in 
eine  xVnzahl  Pasern  aufzulösen,  von  denen  die  einen  direkt  in 

das  elastische  Gewebe  des  Canalis  Pontanae,  die  andern  aber 

in  die  Masse  der  inneren  Skleraplatte  übergehen,  und  hier  ein 

Maschenwerk  elastischer  Pasern  bilden  helfen  (X).  Gegen  die 
aussere  Wand  des  Canalis  Pontanae  zu  condensiren  sich  die 

elastischen  Pasern  derart,  dass  dieser  Theil  der  inneren  Skle- 

raplatte fast  ausschlieslich  aus  elastischem  Gewebe  besteht,  was 

sich  übrigens  durch  die  Undurchsichtigkeit  des  Querschnittes 

an  dieser  Stelle  andeutet.  —  Der  ganzen  Ausdehnung  der 

Platte  entlang  lösen  sich  elastische  Pasern  von  deren  inneren 

Lamellen  und  helfen  das  Gitterwerk  des  Canalis  Pontanae  con- 

stituiren,  das  schon  vorne  an  der  membr.  Descemetii  sich  zu 

bilden  angefangen  hat. 

Man  moge  uns  nicht  übel  verstenen  in  Bezug  auf  die  vor- 
dere  Yerdickung  der  inneren  Skleraplatte.  Der  Vorsprung  (X) 

an  der  inneren  Seite  befindet  sich  in  dem  abgezeichneten  Pra- 

parate.  Znm  Theile  mag  derselbe  auf  Quellung  beruhen,  da 

bei  Quellungsversuchen  dieser  Theil  sich  factisch  starker  ausdehnt 
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als  das  umliegende  Gewebe.  An  dein  Querschnitte  eines  fri- 

schen  Auges  j  edoch  zeigt  die  blosse  Lupenvergrosserung  eine 

nicht  unbedeutende  analoge  Verdicknng  an  dieser  Stelle.  Es 

ware  aber  kaum  möglich  den  wirklichen  Grad  dieser  Vorbuch- 

tung  im  frischeni  Zustande  genan  abzuschatzen. 

Also,  dem  vorderen  Theile  der  inneren  Skleraplatte  wird  ein 

eigenes  Geprage  gegeben  durch  ein  weitmaschiges  Netz  elasti- 
scher Easern.  Gegen  den  Ursprung  des  Muskelfasern  hin  andert 

die  Platte  ihre  Textur,  und  zwar  so.,  dass  dieselbe  in  der  Höhe 

des  Ciliarmuskels  aus  einer  parallelfaserigen  bindegewebigen 

Grundsubstanz,  uiit  sparlich  eingelagerten  elastischen  Easern 
besteht. 

Ueber  die  Anordung  der  Muskelfasern  ist  den  Beschreibun- 

gen  von  donders  und  h.  mueller  kaum  etwas  hinzuzufügen. 
Nur  auf  die  Insertionen  der  Muskelelemente  mochten  wir  etwas 

naher  eingehen. 

Yon  der  Aussenflache  der  inneren  Skleraplatte  entspringen 

die  quergestreiften  Muskelelemente.  Die  vordersten  sind  sehr 

kurz,  die  hin  teren  nach  und  nach  langer.  Die  vorderen  sind 

etwas  steil  von  innen  vorne  nach  hinten  aussen  gerichtet.  Die 

hinteren  neigen  sich  mehr  und  mehr  in  die  Ebene  der  Skiera, 

um  schliesslich  ganz  in  derselben  zu  verlaufen,  und  der  Krüm- 

mung  des  Knochenringes  zu  folgen.  Die  hintere  Anheftung  für 

eineu  grossen  Theil  derselben  ist  die  aussere  Skleraplatte,  (d)  da 

wo  sie  die  Innenseite  des  Knochenringes  bekleidet.  Diejenigen 

Muskelfasern,  die  von  der  Spitze  der  inneren  Skleraplatte  ent- 

springen, folgen  der  Krümmung  des  Knochenringes,  und  gehen 

sich  in  die  Chorioidea  (a)  inseriren,  noch  etwas  vor  dem  An- 

fange  der  Knorpelplatte. 
Andererseits  aber  sicht  man  weiter  nach  hinten  ein  Bundel 

Muskelfasern  von  der  ausseren  Skleraplatte  entspringen,  sich 

den  vorigen  nach  aussen  anlagern,  und  gleichfalls  in  die  Cho- 
rioidea übergehen.  Das  hintere  Ende  der  Muskelfasern  zieht  sich 

noch  eine  Strecke  weit  unter  der  Knorpelplatte  hin. 

Die  genauere  Betrachtung  der  Muskelinsertionen  zeigt  nun 

Folgendes : 

An  ihrer  Insertion  in  die  innere  Skleraplatte  spitzen  sich  die 

Muskelfasern  zu,  das  Sarkolemma  verlang ert  sich  in  einen  ein- 

16* 
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fachen  Eaden,  der  sich  zwischen  den  parallelen  Easern  der  Platte 
verliert.  Dasselbe  ist  der  Eall  für  die  Insertion  an  der  ausseren 

Skleraplatte.  An  dieser  Stelle  uimmt  das  Skleragewebe  ein 

eigen thümliches  Geprage  an.  Es  ordnen  sich  namlich  die  Eibril- 
len  desselben  mehr  parallel,  so  dass  an  der  Aussenseite  des 

Muskels  eine  scharf  begrenzte,  parallelfaserige  Lamelle  (b)  ent- 
steht.  Diese  Lamelle  beginnt  allmalig  am  vorderen  Ende  des 

Muskels,  verdickt  sich  immer  mehr  nach  hinten,  und  an  der 

Stelle,  wo  die  letzten  von  der  inneren  Skleraplatte  herkommen- 
den Muskelfasern  sich  inseriren,  bildet  sie  einen  nach  innen 

vorspringenden  Buckel  (y)  der  Skiera.  Dieser  Buckel  besteht 

ausschliesslich  aus  dem  parallelfasrigen,  soeben  beschriebenen 

Gewebe.  Die  letzten  von  der  inneren  Skleraplatte  herkommen- 
den Easern  senken  sich  in  den  vorderen  Abhang  dieses  Buckels 

ein,  wahrend  an  dem  hinteren  Abhange  die  Easern  entspringen, 

die  von  der  ausseren  Skleraplatte  zur  Chorioidea  gehen. 
Hinter  dein  Buckel  zieht  sich  das  in  Rede  stenende  Gewebe 

in  einer  dünneren  Schichte  weit  er,  um  in  das  perichondrium 

an  der.Innenseite  der  Knorpelplatte  überzugehen.  Est  ist  dies 

der  elastische  Ring  h.   muellers. 

Wie  gesagt,  gleicht  das  fragliche  Gewebe  vollkommen  dem 

Gewebe  der  inneren  Skleraplatte.  Man  könnte  sich  bildlich  dahin 

ausdrücken,  dass  der  Muskei  das  Gewebe  der  inneren  Sklera- 

platte nach  und   nach  an  seine  aussere  Elache  transportirt. 
Ein  identisches  Gewebe  befindet  sich  ferner  an  der  Stelle  wo 

die  Muskelfasern  sich  die  der  Chorioidea  (a)  anheften. 
An  den  drei  verschiedenen  Muskelinsertionen  finden  wir  also 

ein  gleich  aussehendes  Gewebe,  dessen  Analogie  mit  einer  ge- 
wöhnlichen  Muskelsehne  nicht  verkannt  werden  kann.  In  der 

That  ist  dasselbe  auch  nichts  anders  als  die  dreifache  Sehne  des 

Ciliarmuskels,  und  als  solche  von  der  höchsten  Bedeutung,  wenn 

es  gilt  Aufschluss  zu  geben  über  die  Wirkungsweise  des  Muskels. 

Mit  dem  Ciliarmuskel  in  der  innigsten  functionnellen  Ver- 

bindung  steht  das  elastische  Gewebe  des  Canalis  Eontanae.  Seine 

anatomische  Beschreibung  ist  deshalb  auch  nicht  von  derjeni- 

gen  des  Muskels  zu  trennen. 
Es  ware  vermessen  zu  behaupten,  dies  oder  jenes  sei  die 

genaue    Anordnung    unseres    elastischen    Gewebes,  weil  es  wohl 
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ummöglich  ist,  dasselbe  in  seiner  naturgemassen  Eorm  zur  An- 

schauung  zu  bringen.  Dessgleichen  ware  es  gewagt,  über  die 

genau'e  Breite  des  Canalis  Eontanae  categorische  Angaben  zu 
machen.  Das  in  Eig.  1  dargestellte  Verhalten  hat  sich  uns  aber 

bei  dem  Truthahne  darch   sein  haufiges  Vorkommen  aufgedrangt. 
Nach  vorne  ist  der  Canal  erweitert  (CE),  so  dass  er  auf  dem 

Dnrchschnitte  einem  Dreiecke  ahnelt.  Tn  seiner  hinteren  Aus- 

dehnung  ist  derselbe  ziemlich  schmal,  dehnt  sich  aber  bis  zu 

der  Stelle  aus,  wo  die  Muskelfasern  sich  in  die  Chorioidea  in- 

seriren.  Er  geht  also  über  die  innere  Skleraplatte  weit  hinaus, 

und  in  einer  gewissen  Ausdehnung  besteht  seine  aussere  Wand 

aus  Muskelfasern,  namïich  von  dort  aus,  wo  die  Spitze  der  in- 

neren  Skleraplatte  endigt  (hinter  E  scl.  pi.),  bis  zuni  hinteren 
Ende  des  Canales. 

Der  gewebliche  Inhalt  des  Canales.  namlich  das  elastische 

Gewebe,  stellt  in  seiner  Gesammtheit  ein  Netzwerk  dar,  nach 
vorne  mit  weiten  Maschen,  nach  hinten  mit  kleinen  Maschen. 

Die  vorderendastischen  Easern  entspringen  von  der  membr.  üesce- 

metii.  Der  ganzen  inneren  Skleraplatte  entlang  aber  lósen  sich 

von  deren  inneren  Seite  elastische  Easern,  die  in  das  angedeu- 

tete  Netz  übergehen.  Nach  dem  Bulbusinneren  zu  hangen  die 

elastischen  Easern  zusammen  mit  der  Iris,  den  processus  cilia- 
res  und  der  Chorioidea.  Bemerkenswerth  vor  Allein  ist  die 

grosse  Strecke  der  Irisperipherie  auf  die  sich  die  elastischen  Ea- 
sern anheften. 

Man  hat  viel  über  die  Maschen  des  elastischen  Gewebes  discu- 

tirt,  und  besonders  wurde  die  Erage  ventilirt,  ob  Elüssigkeit  in 

dasselbe  eindringen  könne. 
Eür  den  vorderen,  erweiterten  Theil  des  Canalis  Eontanae 

muss  allerdings  zugegeben  werden,  dass  Elüssigkeit  von  der  vor- 
deren Augenkainmer  aus  in  das  elastische  Gewebe  eindringen 

kann;  allein  für  den  grosseren,  hinteren  Theil  des  Spaltes  ist 
dies  kaum  anzunehmen  Hier  macht  das  elastische  Gewebe  den 

Eindruck  eines  soliden  compakten  Gewebes,  das  eher  einer  con- 
tinuirlichen  elastischen  Platte  als  einem  elastischen  Netzwerke 

ahnlich  ist. 

In  Bezug  auf  das  elastische  Gewebe  stiessen  wir  beim  Strauss 

auf  einige  interessante  Punk  te,  die  uns  Eig.  %  veranschauliehen 
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soll.  Dieselbe  Pig.  gibt  uns  auch  ein  getreues  und  bemerkens- 

werthes  Biid  der  Irismuskulatur  beim  Strauss.  In  dem  abge- 
bildeten  Praparate  kommt  von  der  membr.  Descemetii  ein  starkerer 

und  derberer  Slrang  elastischer  Pasern  lier,  der  nach  und  nach 

isolirte  Pasern  nach  innen  abgibt,  die  sich  an  die  Iris,  processus 

ciliares  und  Chorioidea  anheften.  Die  Pig.  2  gibt  ein  Bi  ld  wie 

es  sich  darstellt,  wenn  Iris  und  processus  ciliares  etwas  von 

der  Skiera  abgezogen  sind.  Merkwürdigerweise  ist  derselbe  im- 
mer am  solidesten  gegenüber  den  processus  ciliares  angeheftet : 

an  dieser  Stelle  giebt  er  die  zahlreichsten  und  solidesten  Aeste 

nach  dem  Bulbusinnern  ab.  Nach  der  Iris  giebt  er  wenigere 

und  dunnere  Zweige.  —  Seine  Yerbindung  mit  der  inneren 
Skleraplatte  ist  durch  dunnere  elastische  Pasern  hergestellt. 

Die  in  Pig.  %  dargestellte  Anordnung  des  elastischen  Gewe- 
bes  gewinnt  an  Bedeutung,  wenn  sie  im  Zusammenhange  mit 

der  Irismuskulatur  betrachtet  wird,  die  in  derselben  Pig.  mög- 
lichst  naturgetreu  reproducirt  ist. 

H.  mueller  hat  die  Prage  nach  der  Existenz  eines  dilatator 

iridis  endgültig  beantwortet;  dessgleichen  hat  er  auch  genaue 

Angaben  gemacht  über  die  Anordnung  des  sphincter   Tridis. 

Gegen  die  Vorderflache  der  Iris  hin  (Pig.  2)  sieht  man  eine 

starke  Entwickelung  von  circularen,  quer  durchschnittenen 
Muskelfasern.  Vereinzelte  derselben  finden  sich  auch  in  den 

hinteren  Irisschichten  vor.  An  zwei  Stellen  haufen  sich  die 

circularen  Muskelelemente  zu  starkeren  Bündeln,  und  diesen 

Bündeln  entsprechend  springt  auch  die  Irisoberflache  in  einen 

Buckel  in  die  vordere  Augenkammer  vor.  An  der  aussersten 

Irisgrenze  befindet  sich  constant  ein  solcher  Buckel,  der  sogar 

der  machtigsten  Muskelanhaufung  der  ganzen  Iris  entspricht. 

Einzelne  dieser  circularen  Muskelfasern  gehen  bis  an  die  pro- 
cessus ciliares  heran. 

Weiter  nach  innen  befindet  sich  eine  etwas  kleinere  Muskel- 

anhaufung. die  variabler  in  ihrem  Aussehen  ist,  und  sogar  in 

zwei  Theile  getheilt  sein  kann.  Sparlichere  circulare  Pasern 

erstrecken  sich  bis  zum  Pupillarrande  der  iris. 
In  den  hinteren  Schichten  der  Iris  befinden  sich  radiare 

Muskelfasern :  dilatator  iridis.  Sie  sind  sparlicher  als  diejeni- 

gen  des    Sphincter.    Einige  verlanfen    bis  in  die  vorderen  Iris- 
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schichten,  urn  hier  in  die  circulare  Richtung  umzubiegen.  Sie 

erstrecken  sich  übrigens  vom  Pupillarrande  bis  in  die  Anfange 

der  processus  ciliares. 

Bemerkenswerth  ist  hier  die  Anheftung  des  elastischen  Ge- 

webes an  der  Iris.  Man  überzeugt  sich,  dass  diese  Anheftung 

gegenüber  dem  ausseren,  starkeren  circularen  Muskelbündel 

stattfindet,  und  nicht  über  diese  Grenze  nach  der  Pupille  hin- 
ausgeht. 

Denkt  man  sich  die  Trismuskulatur  in  Activitat,  so  wird 

die  Iris-peripherie  nach  Tnnen  gezogen,  und  das  elastische  Ge- 

webe gedehnt,  etwa  wie  die  Sehne  eines  Bogens ;  beim  Nach- 

lassen  der  Muskelcontraction  wird  das  gedehnte  elastische  Ge- 

webe  seine  Gleichgewichtslage  wieder  einnehmën,  dabei  aber  die 

iris  zurückziehen.  Zieht  man  andererseits  in  Betracht,  dass  Pro- 
cessus ciliares  und  iris  als  ein  Ganzes  betrachtet  werden  mus- 

sen, so  wird  einleuchten,  dass  processus  ciliares  und  iris  durch 

den  sphincter  iridis  nach  innen  gezogen ;  dabei  dehnen  sie  den 

derben  elastischen 'Strang  der  von  der  membr.  Descemetii  herkommt, 
werden  aber,  bei  Nachlass  der  Muskelcontraction,  eben  durch 

das  elastische  Gewebe  wieder  zurückgezogen.  —  Ein  artiges 

Experiment  spricht  für  die  Eichtigkeit  dieser  Anschauungs- 
weise :  schneidet  man  namlich  an  einem  bulbus  einen  Sectoren 

aus  der  Ciliargegend,  der  in  Eig.  1  auf  dem  Querschnitte  ge- 
zeichnet  ist,  und  zieht  man  unter  der  Loupe  die  Iris  etwas  ab, 
so  sieht  man  den  vorderen  Theil  des  elastischen  Gewebes  sich 

in  sehr  ausgiebicem  Maasse  dehnen  und  beim  Nachlassen  des 

Zuges  fühlt  und  sieht  man  dasselbe  förmlich  zurückschnellen, 
wie  eine  eminent  elastische  Membran  es  nicht  anders  thun 

könnte.  Auf  diese  Weise  überzeugt  man  sich  leicht  von  dem 

Grade  der  Elastizitat  unseres  Gewebes.  —  Die  ganze  Anor- 

dnung  in  Eig.  2  spricht  übrigens  für  ein  solches  Spiel  zwi- 
schen  contractilen  und  elastischen  Kraften. 

Ehe  wir  weiter  gehen,  erübrigt  es  uns  noch  zu  sehen,  in 

wie  weit  man  Einsicht  in  die  Wirkungsweise  des  musculus 

ciliaris  erlangen  kann.  Auch  hier  werden  wir  das  elastische 

Gewebe  des  canalis  Eontanae  eine  hervorragende  Rolle  spielen 
sehen . 

Kommen   wir  zu  diesem  Zwecke  auf  unsere  Eig.   1   zurück. 
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Es  mag  vielleicht  eigenthümlich  scheinen,  wenn  wir  daran 

erinneren,  dass  die  Zugkraft  eines  Muskels  in  der  Faserrich- 

tung  seiner  Sehne  sich  aussert.  Allein  eben  wegen  der  Selbst- 
verstandlichkeit  dieses  Satzes  werden  die  Consequenzen,  zu  denen 

er  leitet,  ein  um  so  höheres  Gewicht  haben. 

Nach  dem  Obengesagtem  sind  wir  gezwungen,  die  innera 

Skleraplatte  als  vordere  Sehne  der  grosseren  Muskelmasse  an- 
znsehen.  Eür  die  Easern  die  von  der  inneren  Skleraplatte  zur 

ausseren  Skleraplatte  gehen,  haben  wir  ferner  eine  characteri- 

sirte  hintere  Sehne  kennen  gelernt  in  dem  Streifen  parallelfa- 
serigen  Gewebes  (b),  das  an  der  Aussenflache  des  Muskels  liegt, 

und  an  der  Stelle  seiner  höchsten  Entwickelung  den  Buckel  (y) 
ausmacht.  Derselbe  Buckel  bildet  die  vordere  Sehne  für  die 

Easem,  die  von  der  ausseren  Skleraplatte  nach  der  chorioidea 

ziehen.  Das  gleich  aussehende  Gewebe  in  der  chorioidea  endlich 

gibt  wiederum  eine  dritte,  hintere  Sehne  unseres  Ciliarmuskels 

ab.  —  Die  Schwierigkeit  beginnt  nur  da,  wo  es  heisst  einen 

festen  Punkt  für  die  Muskelwirkung  aufzufinden. 

Berücksichtigt  man  die  Anordnung  dieser  verschiedenen  Sehnen 

im  Ganzen,  so  sieht  man  dass  die  Easerrichtung  derselben  eine 

einheitliche  ist,  und  zwar  dass  dieselbe  aufi'allender  Weise  der 
inneren  Skleraflache  parallel  geht.  —  Unserem  oben  hingestell- 
ten  Satze  gemass  hat  die  Eichtung  der  .Muskelfasern  weniger 

Bedeutung  für  das  schliessliche  Eesultat  der  Muskelwirkung.  Es 

lasst  sich  zwar  voraussagen,  dass  dieselbe  in  den  Grenzen  des 

möglichen  der  Zugrichtung  parallel  sei ;  immerhin  aber  ist  an 

die  Möglichkeit  zu  denken,  dass  durch  gewisse  mechanische 

Einrichtungen  die  Zugrichtung  der  Langsachse  der  Muskelele- 

mente  nicht  parallel  sei. 
Eür  einen  Theil  des  Muskels  standen  nun  die  anatomischen 

Thatsachen  im  schönsten  Einklange  mit  dem  physiologischen 

Experimente,  namlich  für  den  BRÜCKE'schen  tensor  chonoideae. 
Derselbe  kommt  von  zwei  vorderen  Ursprüngen  her,  und  in- 

serirt  sich  in  die  chorioidea.  —  Aus  den  Versuchen  von  hen- 

sen  und  volkers  *)  entnehmen  wir  mit  Sicherheit,  dass  durch 

die  Muskelwirkung    die    chorioidea    von    hinten  nach  vorne  ge- 

*)  völkkrs  u.  hensen,  ExfenmenialunLersuckuncjen  etc.  Kiel,  1868. 
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zogen  wird.  Mithin  ware  auch  der  feste  Punkt  für  die  Muskei- 

wirkung  nach  vorne  zu  suchen :  nainlich  in  der  inneren  Sklera- 

platte  u nd  in  dem   Bnckel  (y)  der  aasseren  Skleraplatte. 

Die  innere  Skleraplatte,  ein  resistenter,  bindegewebiger  Ge- 
websstrang,  gibt  also  einen  festen  Punkt  ab  für  die  Pasern, 

die  von  deren  Spitze  zur  chorioidea  gehen  Mittelbar  wird  die 

Zugkraft  dieser  Muskelfasern  durch  die  innere  Skleraplatte  bis 

auf  die  Peripherie  der  Hornhaut  übertragen. 

Andere  Muskelfasern  gehen  von  dem  Buckel  (y)  der  ausseren 

Skleraplatte  zur  chorioidea.  Soweit  unsere  anatomischen  Kennt- 
nisse  reichen,  spricht  alles  dafür,  diesen  Buckel  als  festen  Punkt 
für  diese  zweite  Art  von  Pasern  anzusehen. 

Es  waren  also  die  Yerhaltnisse  klar  für  eine  Halfte  des 

Muskels.  Nun  erhebt  sich  aber  die  Schwierigkeit,  in  die  Wir- 

kungsweise  des  eigentlichen  musculus  Cramptonianus  Einsicht 

zu  erlangen.  —  Gibt  man  zu,  dass  der  Buckel  der  ausseren 
Skleraplatte  einen  festen  Punkt  abgibt  für  die  Pasern  die  von 

demselben  zur  chorioidea  gehen,  so  muss  man  dies  auch  zuge- 
ben  für  die  Pasern,  die  sich  zwischen  innerer  Skleraplatte  und 

diesem  Buckel  ausdehnen ;  und  dies  zugestanden,  wird  man 

nicht  umhin  können,  die  ganze  Anheftung  an  der  ausseren 

Skleraplatte  als  festen  Punkt  anzunehmen.  Dann  aber  ist  wenig 

Aussicht  vorhanden  eine  Einsicht  in  die  Wirkung  des  Muscu- 

lus Cramptonianus  überhaupt  zu  erhalten.  Nach  vorne  namlich 

geht  dessen  Zugkraft,  der  Langerichtung  der  Skiera  parallel,  in 

gerader  Kichtung  auf  die  Hornhautperipherie  zu.  Die  innere 

Skleraplatte  aber  muss  als  nicht  oder  doch  kaum  dehnbar  be- 

trachtet  werden,  und  bis  jetzt  spricht  keine  physiologische 
Thatsache  dafür,  dass  die  Muskelkraft  auf  die  cornea  wirke. 

Wir  mussen  gestehen,  dass  wir  die  Dunkelheit,  die  über  der 

Wirkungsweise  des  musculus  Cramptonianus  liegt,  nicht  zu 

lüften  vermogen.  Ueber  die  Zugrichtung  desselben  glauben  wir 

jedoch  nahere  Auskunft  gegeben  zu  haben  dadurch,  dass  wir 

naher  auf  dessen  vordere  und  hintere  Tnsertion  eingingen.  — 

Es  ware  jegliches  Dunkel  geklart,  wenn  wir  dem  parallelfasri- 

gen  Sklerastratum  an  der  Aussenflache  des  Muskels  eine  ge- 
wisse Beweglichkeit  und  Verschiebbarkeit  zuerkennen  könnten : 

sind    die    Lamellen  dieses    Stratums    an    der  eigentlichen  skiera 
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verschiebbar,  so  haben  wir  in  denselben  eine  sehnige  Unter- 
brechung  des  Muskels,  der  als  digastricus  aufzufassen  ware. 

Wirklich  hat  auch  h.  mueller  an  eine  solche  Möglichkeit  ge- 

dacht, und  mannhardt  hat  dies  geradezu  ausgesprochen  imd  wie- 

derholt  vertheidigt.  Leider  aber  liegen  bis  jetzt  keine  anatomischen 

Thatsachen  vor,  die  für  eine  solche  Anschauung  sprachen.  Man 

könnte  allenfalls  folgende  Beobachtung  in  dieser  Hichtung  deuten  : 
Versucht  man  es,  die  Muskelfasern  in  ihrer  Gesammtheit  von 

der  eigentlichen  Skiera  abzu  ziehen,  so  geschieht  es  öfters,  dass 

im  Zusaminenhange  mit  denselben  das  parallelfasrige  Stratum 
in  seiner  Gesammtheit  sich  ablöst. 

Alles  mit  Allem  genommen,  steht  also  nur  das  fest,  dass  unser 

Muskei  die  Chorioidea  nach  vorne  zieht ;  der  feste  Punkt  bei 

dieser  Muskei wirkung  liegt  in  der  inneren  Skleraplatte,  und 
weiterhin  in  den  hinteren  Cornealamellen. 

Es  mag  dahingestellt  bleiben,  ob  bei  dieser  Wirkung  nur  der 

hintere  Theil  des  Muskels  in  Thatigkeit  ist,  oder  aber  der 

ganze  Muskei,  der  alsdann  als  digastricus  aufzufassen  ware. 

Man  hat  mehrmals  die  Vermuthung  ausgesprochen,  dass  der 
vordere  Theil  des  Muskels  nach  dem  Inneren  des  Bulbus  wirke, 

die  innere  Skleraplatte  nach  aussen  ziehe,  das  lumen  des  ca- 
nalis  Eontanae  vergrössere,  oder  selbst  die  Ciliarfortsatze  und 
iris  nach  aussen  ziehe. 

Diese  Wirkungsweise  muss  entschieden  falleu  gelassen  wer- 

den, und  zwar  aus  folgenden  Gründen  : 

1°).  Wie  wir  gesehen  haben,  ist  die  Zugkraft  des  Muskels 
von  vorne  nach  hinten,  nicht  von  innen  nach  aussen 

gerichtet.  Es  erhellt  dies  schon  genugsain  aus  Eig.  i  ,  ist 

aber  in  pragnanter  Weise  ausgedrückt  in  Eig.  2,  eine  ge- 
wisse Stelle  des  Straussauges  darstellend.  An  dieser  Stelle 

war  der  Muskei  und  die  innere  Skleraplatte  wenig  ent- 

wickelt;  man  sieht  deutlich,  dass  die  Zugrichtuug  in  ge- 
rader  Eichtung  auf  die  Corneaperipherie  hingeht. 

2°).  Dainit  die  innere  Skleraplatte  nach  aussen  rücke,  müsste 
das  Volumen  des  Muskels  verkleinert  werden,  was  doch 

nicht  der  Eall  ist. 

3°).  Sollte  durch  das  elastische  Gewebe  des  canalis  Eontanae  ein 

Zug  auf  Iris   und  corpus  ciliare  ausgeübt  werden,  dann  kame 
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man  zu  der  sehr  wenig   plausiblen  Erklarung,  dass  das  elas- 
tische Gewebe  eine  wirkliche  Sehne  sei  :  bekanntlich  eignet 

sich  rein  elastisches  Gewebe  kaum  zu  einer  Kraftübertragung. 

lm    Zusammenhange    mit    der    Muskelwirkung    mussen    wir 

jetzt  eine  Bedeutang  des  canalis    Eontanae   betrachten,  die  bis- 

her  noch     gar    nicht  ins  Auge    gefasst    wurde,    aber  sich  doch 

sich  er    aus     den  anatomischen    Thatsachen  ergibt,  und  von  ho- 

hem  Gewichte  bei  der  Muskelwirkung  sein  muss. 

Wir  können  fiiglich  annehmen,  dass  das  elastische  Gewebe  in 

den  Intervallen  der  Muskelwirkung  eine  bestimmte  Gleichge- 
wichtslage  einnimmt,  in  welcher  die  einzelnen  Easern  gar  nicht 

gespannt  oder  gedehnt  sind.  Ein  Bliek  auf  die  Eig.  1  über- 

zeugt  gleich,  dass  in  dem  hin teren  engeren  Theile  des  Eontan- 
schen  ïtaumes  das  elastische  Gewebe  mit  einer  elastischen  Platte 

identifizirt  werden  kann,  welche  Platte  die  Skiera  mit  der  Cho- 

rioidea  und  Corpus  Ciliare  verbindet.  Aus  den  oben  citirten 

Untersuchungen  von  hensen  und  völckers  haben  wir  nun  ent- 
nommen,  dass  bei  Accommodationsanstrengung  die  Chorioidea 

nach  vorne  gezogen  wird.  Und  wirklich,  die  anatomischen 
Verhaltnisse  erklaren  vollkommen  dieses  Eactum.  Es  verschiebt 

sich  also  in  Eolge  der  Muskelwirkung  die  chorioidea  (und  das 

corpus  ciliare?)  nach  vorne,  der  Skiera  entlang.  Man  sieht 

ein,  dass  durch  diese  Verschiebung  die  Gleichgewichtslage  des 

elastischen  Gewebes  gestort  ist,  denn  die  innere  Skleraplatte 

bleibt  fix,  wahrend  die  chorioidea  an  derselben  verschoben 

wird.  Beim  Nachlassen  der  Muskelwirkung  schnellt  das  elas- 
tische Gewebe  in  seine  frühere  Lage  zurück  und  drangt  dabei 

die  chorioidea  wieder  an  ihre  frühere  Stelle. 

Also  auch  hier,  beim  musculus  ciliaris,  gleichwie  bei  der 

Jris-musculatur,  finden  wir  ein  merkwürdiges  Spiel  von  Anta- 
gonismus  zwischen  Muskulatur  und  elastichem  Gewebe :  die 

Muskelcontraction  schafl't  sich  selbst  Widerstande,  die  deren 
Wirkung  aufzuheben  trachten,  und  auch  wirklich  aufheben. 

Man  hat  die  Bedeutung  des  elastischen  Gewebes  im  Canalis 

Eontanae,  sowie  die  Wirkungsweise  des  Muskels,  noch  von  an- 
deren Gesichtspunkten  aus  zu  erklaren  gesucht.  H.  mueller 

besonders  hat  alle  Möglichkeiten,  die  hier  in  Betracht  kommen, 

eingehend  discutirt. 
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So  sollte  durch  die  Contraction  des  Crampton'schen  Muskels 
die  innere  Skleraplatte  nach  hinten  und  nach  aussen  gezogen 

werden.  Gegen  die  Zugrichtung  nach  aussen  haben  wir  oben 

unsere  Einwendungen  gemacht.  Dass  die  innere  Skleraplatte 

nach  hinten  gezogen  werde,  ist  möglich ;  jedenfalls  haben  wir 

für  diese  Annahme  keinen  zwingenden  anatomischen  Grand. 

Eerner  sollte  dieser  Zug  von  innen  nach  aussen  durch  das 

elastische  Gewebe  im  Canalis  Eontanae  auf  Iris  und  Corpus 

Ciliare  sich  fortpflanzen,   und  beide  nach  aussen  ziehen. 

Gegen  den  Zug  von  innen  nach  aussem  spricht  erstens,  so 

wie  wir  oben  gesehen,  die  anatomische  Anordnung  des  vorde- 
ren Muskeltheiles.  Ein  Bliek  auf  Eig.  1 ,  und  noch  besser  auf 

Eig.  £  wird  überzeugen,  dass  der  Zug  einfach  von  vorne  nach 

hinten  geht.  Eerner  eignet  das  elastische  Gewebe  sich  sehr  schlecht 

zur  Uebertragung  von  einer  Kraft,  und  würde  eine  schlechte  Sehne 

abgeben,  falls  der  Muskei  auf  Iris  und  Corpus  ciliare  wirken  sollte. 

Wir  haben  schon  oben  unsere  Ansicht  darüber  geaussert,  in 

wieweit  der  canalis  Eontanae  Elüssigkeit  aus  der  vorderen 

Kammer  aufnehmen  könne.  Im  günstigsten  Ealle,  dürfte  dies 
nur  in  dem  vorderen  erweiterten  Theile  des  Canales  stattfinden. 

Man  hat  sich  auch  bemüht,  im  Vogelauge  ein  Analogon  des 

Canalis  Schlemmii  zu  entdecken,  und  auf  diesen  den  Muskel- 

zug  wirken  zu  lassen.  Thatsachliches  hat  sich  hierüber  Eol- 

gendes  ergeben. 
Die  unmittelbare  Umgebung  der  vorderen  Muskelpartie  ist 

sehr  reich  an  Blutgefassen,  die  man  durch  Injection  von  der 

Aorta  aus  f  uilen  kann.  In  der  Regel  zeigt  ein  einziges  Pra- 

parat  mehrere  Gefassluraina  an  dieser  Stelle,  jedoch  in  sehr 

verschiedener  Anordnung.  Bald  findet  man  deren  viele,  bald 

w  enige;  manchmal  fehlen  dieselben  ganz.  In  Eig.  1  z.  B.  sind 

nur  zwei  kleine  Gefasse  (g)  getroffen,  wahrend  in  dem  Prepa- 

rate von  Eig.  2  drei  grössere  Stamme  existiren.  Die  Möglich- 
keit  lasst  sich  nicht  laugnen,  dass  der  Muskei  einen  Zug  oder 

eine  Compression  auf  diese  Gefasse  ausüben  kann,  und  so  von 

Bedeutung  ware  für  die  Druckverhiiltnisse  im  Bulbus.  Allein 
auf  welche  Weise  dies  geschehe,  darauf  muss  man  noch  die 

Antwort  schuldig  bleiben. 

In  der  bisherigen   Beschreibung  haben    wir  fast  ausschlieslich 
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den  Ciliarmuskel  des  Truthahnes  im  Auge  gehabt.  Es  schien 

derselbe  geeignet,  einen  Tjpus  herzugeben,  auf  den  man  sich 

vor  Allem  beziehen  könnte,  wenn  es  gilt,  aus  den  anatomischen 

Thatsaohen  physiologische  Schliisse  zu  ziehen. 
Es  wurden  von  uns  ferner  auf  den  Ciliarmuskel  untersucht 

der  Strauss,  das  Huhn,  die  Gans,  die  Ente,  die  Eule  und  der 

Adler.  Das  Adlerauge  drangte  sich  schon  desshalb  auf,  weil 

iwanoff  und  rollet  von  demselben  abweichende  Angaben  ge- 
machl  hatten  bezüglich  der  inneren  Skleraplatte.  Der  Ciliarmuskel 

des  Auges  von  der  grosssn  Seeschildkröte,  den  wir  auch  unter- 
suchten,  unterscheidet  sich  nicht  mehr  von  dem  Truthahntypus 
als  der  vom  Strausse. 

Wie  schon  alle  frü heren  Beobachter  angegeben  hatten,  findet 

man  bei  den  verschiedenen  Yögeln  keine  Unterschiede  von 

principieller  Bedeutung. 
Einer  der  auffallendsten  Unterschiede  besteht  darin,  dass  bei 

grosseren  Vögeln,  Strauss,  Adler  etc.  der  Knochenring  aus  einer 

einzigen  circularen  Knochenlamelle  besteht,  der  von  einem  sehr 

ausgebildeten  Lückenwerke  von  Medullarraumen  durchbrochen 

ist.  Alle  kleineren  Vogel  gehören  in  Bezug  auf  Knochenring 

zum  Truthahntypus. 

Was  den  Ciliarmuskel  selbst  anbelangt,  so  hndet  man  Un- 

terschiede von  ganz  untergeordneter  Bedeutung.  Die  eine  oder 

die  andere  Portion  des  eigentlichen  tensor  chorioideae  kann 

über wiegen.  So  z.  B.  ist  die  aussere  Portion,  die  von  der 

ausseren  Skleraplatte  zur  chorioidea  geht,  ausserst  schwach 

beim  Adler,  starker  beim  Truthahn  und  beim  Huhn.  Die  Eule 

ist  ausgezeichnet  durch  eine  colossale  Entwickelung  des  eigentli- 

chen musculus  Cramptonianus.  Ein  fernerer  Unterschied  besteht 

darin,  dass  bei  Raubvögeln  der  Muskei  in  zwei  getheilt  ist  durch 

eine  bindegewebige  Lücke,  die  den  eigentlichen  musculus  Cramp- 
tonianus von  dem  Tensor  Chorioideae  trennt.  Zu  bemerken  ist 

aber  an  dieser  Stelle,  dass  es  nicht  gleichgültig  ist,  ob  man  einen 

Durchschnitt  der  Schlafen-  oder  Nasenseite  vor  sich  hat.  An 

letzterer  ist  die  Ciliargegend  bedeutend  kürzer  als  an  der  Schla- 

fenseite  (3 — 4:  5),  und  demgemass  die  einzelnen  Muskelpor- 
tionen  sehr  nahe  an  einander  gedrangt. 

Eine  besondere  Aufmerksamkeit  wendeten  wir  den  zwei  An- 



(  252  ) 

heftungsstellen  in  den  zwei  Skleraplatten  zu.  Was  die  innere 

Skleraplatte  anbelangt,  so  fanden  wir  dieselbe  in  der  beschrie- 

benen  Form  und  Anordnung  bei  allen  Species  wieder.  In  Fig.  2, 
nach  einem  Praparate  vom  Strauss  gezeichnet,  ist  dieselbe  we- 

niger  entwickelt,  aber  aus  dem  Grande,  weil  an  diesem  Durch- 

schnitte  der  Musculus  Cramptonianus  nicht  sehr  ausgepragt  war. 

Man  bemerkt  namlich,  dass  die  innere  Skleraplatte  in  ihrer 

Entwickelung  so  ziemlich  mit  dem  genannten  Muskei  Schritt  halt. 

Das  Praparat  von  Fig.  2  geben  wir  übrigens  in  der  Zeich- 

nung  wieder  in  der  Absicht,  die  Bichtung  darzuthun,  in  wel- 

cher  die  Contraction  des  Crampton'schen  Muskels  sich  geitend 
machen  muss  :  man  sieht,  dass  diese  Wirkung  nichts  weniger  als 
auf  corpus  ciliare  und  iris  gerichtet  ist. 

Die  nach  innen  vorspringende  Verdickung  (X)  am  Ursprunge 
der  inneren  Skleraplatte  finden  wir  überall  andeutungweise  wie- 

der, nirgends  aber  so  ausgesprochen  wie  beim  Truthahn.  Ueberr 

all  zeigte  die  innere  Skleraplatte  an  dieser  Stelle  die  oben  be- 

schriebene,  eigenthümliche  Struktur. 

Man  findet  Unterschiede  bei  den  verschiedenen  Species  in 

Bezug  auf  die  Schichte  parallelfasrigen  Gewebes  an  der  Aus- 

senseite  des  Muskels,  Beim  Truthahn  haben  wir  gesehen  dass 
dieselbe  sich  nach  hinten  zu  allmablich  verdickt,  und  zuletzt 

an  der  Stelle  ihrer  starksten  Entwickelung  den  Buckel  (y)  aus-" 
macht.  Beim  Strauss  fehlt  der  Buckel  vollstandig,  obschon  die 

Schichte  selbst  sehr  ausgepragt  und  scharf  abgegranzt  ist.  Die- 

ses  Pehlen  des  Buckels  erklart  sich  daraus  dass  die  Anheftung 

der  Muskelfasern  an  die  aussere  Skleraplatte  über  eine  grössere 
Strecke  verbreitet  ist,  indem  der  hintere  Theil  des  Muskels 

relativ  mehr  in  die  Lange  angezogen  ist.  Beim  Truthahn  sind  die 

Muskelfasern  mehr  zusammengedrangt,  und  darum  auch  die  Sehne 

starker  entwickelt,  so  dass  sie  sich  zu  einem  Buckel  vorbaucht. 

Es  existiren  ferner  morphologische  Unterschiede  in  Bezug  auf 

das  elastische  Gewebe  des  Fontana'schen  Kanales.  Die  Schwie- 
rigkeit  einer  gehörigen  Untersuchung  dieses  Punktes  bringt  es 
mit  sich,  das  wir  uns  auf  die  Verhaltnisse  beim  Truthahn  und 
beim  Strauss  beschranken  mussen.  Oben  wurde  das  elastische 

Gewebe  des  Truthahnes  ausführlicher  beschrieben.  Wir  charac- 

terisirten    dasselbe  in  seinem  vorderen  Theile    als  weitmaschiges 
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Netz,  wahrend  in  dein  engeren,  spaltformigen  Theile  des  Ca- 
nales  eine  Art  Platte  elastischen  Gewebes  vorhanden  zu  sein 

schien.  An  derselben  Stelle  sprachen  wir  auch  von  dem  elasti- 

schen Gewebe  vom  Strauss  (Fig.  2).  Wir  sprachen  von  dem 
starken  Zuge,  der  von  der  membr.  Descemetii  herkommt  und  sich 

hauptsachlich  an  die  processus  ciliares  anheftet.  Offenbar  haben 
wir  es  hier  init  dem  Gebilde  zu  thun,  das  iwanoff  und  rollet  als 

//  Balken  f"  beschrieben  und  abgebildet  haben.  Ob  im  frischen 
Zustande  ein  solcher  Balken  zugegen  ist,  bleibt  zweifelhaft.  Es 

ist  sogar  sehr  wahrscheinlich.  dass  der  Balken  aus  einem  Netze 

elastischer  Fasern  besteht,  das  sich  durch  die  Praparation  der- 

artig  zusammengeballt  hat. 
Wir  fanden  ferner  dass  beim  Strauss  das  elastische  Gewebe 

im  hinteren,  engeren  Theile  des  Fontana'schen  Kanales  sich  nicht 
als  eine  elastische  Platte  darstellt,  sondern  dass  es  vielmehr  ein 

langmaschiges  Netz  bildet,  indem  sehr  lange,  anastomosirende 

elastische  Fasern  von  der  Chorioidea  zur  inneren  Skleraplatte, 
und  vice  versa,  hinziehen.  Dieses  verschiedene  Aussehen  aber 

andert  in  keinem  Punkte  unsere  oben  gegebenen,  pbysiologi- 
schen  Deductionen:  ein  elastischen  Netz  hat  so  gut  wie  eine 

elastische  Platte  eine  bestimmte  Gleichgewichtslage  seiner  elas- 
tischen Krafte,  die  es  wieder  einzunehmen  trachtet,  wenn  es 

aus  derselben  (durch  Muskelcontraction)  herausge bracht  wurde. 

Was  die  Irismusculatur  anbelangt,  so  beschranken  wir  uns 

auf  das  oben  über  die  Strauss-Iris  Fig.  2  Gesagte.  Unsere  Uu- 

tersuchungen  führten  uns  nicht  über  den  Standpunkt  h.  mueller's 
hinaus. 

Noch  einige  Worte  über  die  von  uns  angewandten  Prapara- 

tionsmethoden.  Einestheils  wurden  die  Augen  in  MUELLER'scher 
Flüssigkeit  erhartet,  dann  in  Paraffin  eingebettet  und  zerlegt. 

Anderentheils  wurde  ein  Sector  aus  der  Ciliargegend  des  fri- 

schen Auges  auf  Schusterspan  befestigt,  dann  bis  zum  gehöri- 
gen  Grade  getrocknet,  und  schliesslich  zerlegt.  Es  könnte  a 

priori  scheinen,  dass  erstere  Methode  vor  der  letzteren  viel  vor- 
aus  hat.  Wir  können  jedoch  versichern  dass  das  Austrocknen 

frischer  Augen  eben  so  gute  Praparate  liefert  als  die  Einbet- 

tungsmethode.  Letztere  hat  übrigens  den  Nachtheil,  viel  um- 
standlicher  zu  sein. 



ERKLARUNG    DER   TAFEL. 

In  Fig.   1   u.  2  sind  dieselben  Gegenstande  duroh  dieselhen  Bneh- 
staben  bezeichnet. 

C.  Cornea. 

E.  Hornhautepithel,  sich  auf  die  Conjuneliva  fortsetzend. 
1).  Membrana  Descemetii. 

a.  Sc.  pi.  Aeussere  Skleraplatte. 

i.  Sc.  pi.  Innere  Skleraplatte. 

Knch.  Knochenring. 

Knp.         Knorpelplatte. 
1.  Iris. 

pr.  c.        Processus  Ciliares. 
Ch.  Chorioidea. 

X.  Verdickung  der   inneren  Skleraplatte,  ausgezeichnet  durch 
ein  Netz  elastischer  Fasern. 

(J.  F.  Canalis  Fontanae,  nach  hinten  sich  verengernd,  durchzogeu 
von  einera  Netze  elastischer  Fasern. 

n  c.  Nervenquerschnitte. 

g  und  G.  Gefassquerschnitte    in    der    Umgebung   der  vorderen  Mus- 

kelpartie. 

b.  Stratura    parallelfasrigen    Gewebes,    das   sich    nach    hinten 
allmahlich  verdickt,  und  in 

y  einen  nach  innen  vorspringenden  Buckel  der  Skiera  bildet. 

E.  Sc.  pi.  Hinteres  Ende  der  inneren  Skleraplatte. 
a.  Insertion  der  Muskelfasern  in  die  Chorioidea. 
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OVER      EEN 

UN1VERSEELEN    ME  TE  O  R  O  G  R  A  A  F. 

SOLITAIR  OBSEEVATOEIEN. 

E.    H.    VON    BAUMHAUEE. 

De  Hollandsche  Maatschappij  der  Wetenschappen  schreef  in 

1870  de  twee  volgende  prijsvragen  uit,  ter  beantwoording  vóór 
1   Januari   1872: 

//  De  Maatschappij  looft  hare  gouden  medaille  en  daarenboven 

een  premie  van  drie  honderd  gulden  uit  voor  het  vinden  van 

een  voldoend  middel  om  door  vliegers  of  door  bevestigde  lucht- 
ballons (ballons  captifs)  meteorologische  werktuigen  tot  een 

aanmerkelijke  hoogte  in  den  dampkring  op  te  voeren,  en  ten 

minste  24  aren  aldaar  te  doen  verblijven",  en 
//  De  Maatschappij  looft  hare  gouden  medaille  uit  voor  de 

aanbieding  van  een  zelf-regisfreerend  meteorologisch  werktuig, 
hetzij  thermometer,  barometer  of  hygrometer,  geschikt  om  aan 

een  vlieger  of  luchtballon  gehecht,  ten  minste  gedurende  24 

uren  voldoende  aanwijzing  te  leveren  over  den  toestand  van 

den  dampkring  op  groote  hoogten/'' 
Dewijl  op  deze  vragen  op  den  bepaalden  termijn  geen  ant- 

woorden waren  ingekomen,  herhaalde  de  maatschappij  in  1872 

dezelfde  vragen,  nu  met  eene  gewijzigde  redactie  tot  ééne  sa- 

mengesmolten : 

//  De  Maatschappij  looft  hare  gouden  medaille  en  daarenboven 

een    premie    van  drie  honderd  gulden  uit  voor  het  vinden  van 
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een  voldoend  middel  om  temperatuur,  vochtigheidstoestand  en 

dichtheid  der  dampkringshicht  op  aanmerkelijke  hoogte  boven 

het  oppervlak  der  aarde  te  bepalen  op  een  wijze,  die  zelf- 
registratie  of  gedurige  herhaling  der  waarnemingen  mogelijk 

maakt." 
De  Hollandsche  Maatschappij  bewees  daardoor  dat  zij  er 

groote  waarde  aan  hecht,  dat  de  meteorologie  verrijkt  worde 

met  zelf-registreerende  instrumenten,  thermometers,  barometers 

en  hygrometers,  die  de  temperatuur,  dichtheid  en  vochtigheids- 
toestand der  dampkringslucht  kunnen  aangeven  op  aanmerkelijke 

hoogte  boven  het  oppervlak  der  aarde,  als  ook  op  plaatsen,  die 

niet  voortdurend  voor  den  mensch  genaakbaar  zijn.  De  Maat- 

schappij toonde  daardoor  de  overtuiging  van  velen  te  deelen, 

dat  de  meteorologie,  zoo  als  die  tot  nu  toe  nog  beoefend  wordt, 

niet  voldoet  aan  de  eischen,  die  men  met  de  hulpmiddelen, 

waarover  de  wetenschap  tegenwoordig  beschikken  kan,  van  haar 

mag  vorderen. 
De  waarneming  toch  vooral  van  de  temperatuur  en  van  den 

vochtigheidstoestand  der  lucht,  niet  alleen  aan  de  oppervlakte 

der  aarde,  maar  daarenboven  van  luchtruimten  in  of  bij  steden, 

omgeven  door  gebouwen,  en  onder  den  invloed  staande  van 

schoorsteenen  en  allerlei  andere  verwarmingsbronnen,  is  weinig 

geschikt  om  ons  ware  gegevens  te  verschaffen  over  den  toestand 

der  lucht  en  de  veranderingen  welke  zij  op  de  verschillende 

tijden  van  den  dag  en  van  het  jaar  door  verschillende  natuur- 

lijke invloeden  ondergaat.  Daarenboven  weten  wij  weinig  of 

niets  van  de  luchtstroomen,  die  op  eenigszins  aanmerkelijke 

hoogten  boven  de  oppervlakte  der  aarde  soms  in  tegengesteld  e 

richting  der  lagere  luchtstroomen  zich  bewegen.  Yan  daar  de 

vele  voorstellen  tot  stichting  van  meteorologische  observatoriën 

op  hooge  bergen  (b.  v.  het  bij  Bern  door  den  meteoroloog  wild 

opgerichte),  of  op  in  zee  uitstekende  rotsen  of  kapen.  Vandaar 

ook  de  pogingen  in  den  lateren  tijd;  voornamelijk  in  Frankrijk 

gedaan,  om  luchtreizen  per  ballon  te  organiseeren,  vooral  met  het 

doel  om  daarbij  meteorologische  waarnemingen  te  verrichten. 

De  zwarigheid  ligt  hierbij  echter  daaraan  dat  die  waarnemin- 

gen door  menschen  en  wel  door  ten  minste  eenigszins  weten- 

schappelijk ontwikkelde  menschen   moeten  worden    gedaan.      De 
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omstandigheden  nu,  waaronder  die  waarnemingen  moeten  ge- 

schieden, zijn  meestal  alles  behalve  aanlokkelijk ;  een  winter 

doorgebracht  in  een  observatorium,  gebouwd  b.  v.  boven  of  half 

wege  op  den  Montblanc,  hetwelk  men  ten  minste  voor  acht  of 
tien  maanden  van  levensbehoeften  en  brandstof  heeft  moeten 

voorzien,  en  waar  men  het  vooruitzicht  heeft  van,  gedurende 

die  vele  maanden,  geheel  afgescheiden  van  de  buitenwereld  en 

aan  allerlei  ongemakken  en  ontberingen  blootgesteld  te  moeten 

blijven,  is  waarlijk  geen  benijdenswaardig  lot.  De  ondervinding 

verder  door  gay-lussac,  barral,  bixio,  glaisher,  sivel,  crocé- 

spinelli  en  zoo  vele  anderen  op  hunne  luchtreizen  opgedaan, 

geeft  niet  het  vooruitzicht  dat  vele  mannen  der  wetenschap  ge- 
vonden zullen  worden,  die  ter  liefde  der  meteorologie  zich  tot 

zulke  ondernemingen  zullen  laten  vinden ;  daargelaten  toch  het 

gevaar,  hetwelk  aan  zulke  tochten  steeds  verbonden  blijft,  is 

men  genoodzaakt  geworden  een  sterk  zuurstofhoudende  lucht 

mede  te  nemen,  dewijl  de  waarnemers  op  een  aanmerkelijke 

hoogte  gekomen,  door  gebrek  aan  voor  de  ademhaling  geschikte 

lucht,  in  zwijm  vielen;  de  aanzienlijke  koude  van  20°  a  30°  C. 
onder  het  vriespunt  maakt  daarenboven  het  doen  van  waarne- 

mingen bijna  onmogelijk. 
Heel  wat  aangenamer  en  minder  kostbaar  zoude  het  zijn. 

indien  een  middel  te  vinden  was,  om  op  die  slechts  van  tijd 

tot  tijd  genaakbare  plaatsen  meteorologische  observatoriën  op 

te  richten,  die  wij  kortheidshalve  met  den  naam  van  solitair 

observatoriën  zullen  bestempelen  om  daardoor  hun  eenzaamheid 

aan  te  sreven,  wier  instrumenten  zoodanig  zijn  vervaardigd,  dat 

zij  slechts  van  tijd  tot  tijd,  zelfs  slechts  éénmaal  per  jaar  het 

bezoek  van  een  persoon  behoeven,  en  overigens  in  den  tusschen- 

tijd  hunne  aanwijzingen  voortdurend  en  geregeld  naar  een  in  een 

meer  bewoonbare  streek  gevestigd  hoofd-observatorium  overseinen. 
Eveneens  als  men  aan  een  ballon  captif  een  weinig  volumineus 

en  licht  solitair  observatorium  kon  bevestigen,  wiens  instrumen- 

ten hunne  aanwijzingen  naar  beneden  seinden. 

Naar  mijne  overtuiging  behoort  dit  vraagstuk,  waaraan  reeds 

door  meerderen  met  meer  of  minder  gelukkig  gevolg  is  gewerkt, 

niet  tot  de  onoplosbare,  maar  al  wat  men  tot  nu  toe  heeft 

voorgesteld    is,    naar   mijne  meening,  te    zeer  samengesteld,  en 

17* 
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dien  ten  gevolge  zoowel  te  veel  blootgesteld  aan  het  in  onge- 

reede  raken,  als  ook  te  kostbaar,  weshalve  weinige  dezer  in- 

richtingen een  meer  algemeene  toepassing  hebben  verkregen. 

Wie,  die  de  Parijsche  tentoonstelling  van  1867  heeft  bezocht, 

herinnert  zich  niet  den  grooten  monumentalen  meteorograaf  door 

Pater  secchi  ten  toon  gesteld,  voor  welke  inzending  aan  dien 

geleerde  de  jury  de  hoogste  onderscheiding  toewees ;  deze  in- 

richting leed  echter  aan  twee  groote  gebreken,  dat  zij  te  ko- 

lossaal was,  maar  vooral  dat  haar  prijs  frs.  18000  bedroeg, 

een  som,  waarover  weinig  geleerden,  zelfs  weinig  wetenschap- 
pelijke inrichtingen  beschikken  kunnen. 

Keeds  een  jaar  geleden  was  ik  tot  een,  naar  het  mij  voor- 
komt, hoogst  eenvoudige  oplossing  der  door  de  Hollandsche 

Maatschappij  gestelde  vraag  gekomen,  die  ik  als  antwoord  bij 

die  Maatschappij  had  willen  inzenden.  De  omstandigheid  echter 

dat  vóór  het  verstrijken  van  den  termijn  van  inzending  (Ja- 
nuari 1874)  een  in  de  Italiaansche  taal  geschreven  antwoord 

op  die  prijsvraag  bij  de  Maatschappij  werd  ingezonden,  maakte 

het  mij,  als  Secretaris  dier  Maatschappij,  onmogelijk  als  mede- 

dinger op  te  treden.  Nu  echter  de  Maatschappij  in  hare  Al- 

gemeene Vergadering  van  16  Mei  1874,  op  voorstel  harer  ad- 

viseuren,  dit  antwoord  der  bekrooning  niet  waardig  heeft  ge- 

keurd, waag  ik  het  mijne  denkbeelden  daarover  aan  het  oordeel 

der  natuurkundigen  en  meteorologen  te  onderwerpen.  Ik  zeg  mijne 

denkbeelden,  want  tot  de  uitvoering  van  het  werktuig  zelf  heb- 

ben mij  de  middelen  ontbroken ;  doch  ik  koester  de  hoop,  dat 

de  groote  mate  van  eenvoudigheid  van  het  beginsel,  hetwelk 

in  de  zelfregistreering  is  gelegd,  bij  de  praktische  uitvoering  tot 

geen  enkele  moeielijkheid  aanleiding  zal  geven. 

De  vraag  door  de  Maatschappij  gesteld  is  niet  zeer  bepaald, 

en  wij  moeten  daarom  de  volgende  zaken  wel  onderscheiden, 

die  op  de  beantwoording  van  grooten  invloed  zijn : 

1°.  Het  maakt  een  groot  onderscheid  of  onder  aanmerkelijke 
hoogte  verstaan  moet  worden  een  vast  genaakbaar  punt,  zoo  als 

een  bergtop  of  een  uit  zee  uitstekende  rots,  waar  een  vaste 

bodem  is,  waarop  men  de  instrumenten  plaatsen  kan,  dan  wel 

een  punt  hoog  in  de  lucht,  waartoe  de  instrumenten  doormid- 

del   van    een  ballon   captif  of  een    vlieger    moeten  worden  op- 
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gevoerd.  Tn  het  laatste  geval  kan  natuurlijk  van  een  kwik- 
barometer, al  wordt  die  ook  in  een  ring  van  cardanus  opge- 

hangen, geen  sprake  zijn,  daar  de  schommelingen  zelfs  bij  niet 

sterken  wind  te  groot  zijn.  Daarenboven  hebben  hier  barometer- 
waarnemingen weinig  waarde  ten  opzichte  der  veranderingen  in 

de  luchtdrukking,  indien  mei)  niet  de  zekerheid  heeft,  dat  het 

instrument  op  dezelfde  hoogte  boven  de  oppervlakte  der  aarde 

is  gebleven,  of  dat  men  met  nauwkeurigheid  weet  hoeveel 

meters  de  ballon  gestegen  of  gedaald  is.  Die  hoogte  kan  wel  is 

waar  bij  het  gebruik  van  een  ballon captif  uit  de  lengte  van 

den  afgewonden  kabel  en  den  hoek  die  deze  met  de  loodlijn 

maakt,  worden  bepaald,  doch  bij  schommelingen  van  den  bal- 

lon, en  daarenboven,  dewijl  de  kabel  toch  steeds  een  bocht  vor- 
men zal,  is  en  blijft  die  bepaling  hoogst  moeielijk,  en  eene 

onzekerheid  in  de  hoogte  van  den  ballon  van  een  10  a  20 tal 

meters  kan  met  een  verschil  van  een  millimeter  kwikhoogte  in 

den  barometer  gelijk  staan. 

2°.  Evenmin  is  het  bij  de  beantwoording  der  vraag  onver- 

schillig of  men  de  waarnemingen  blootelijk  geregistreerd  wenscht 

te  hebben  op  de  plaats  waar  de  instrumenten  staan,  zoodat 

men  eerst  na  afloop  eener  reeks  waarnemingen  kennis  daarvan 

draagt ;  of  wel,  hetgeen  de  meteoroloog  voorzeker  verkiezen  zal, 

de  aanwijzingen  der  instrumenten  van  het  solitair  observatorium 

ieder  oogenblik  naar  het  hoofdobservatorium  moeten  worden 

overgeseind,  om  ze  met  de  waarnemingen  aldaar  gedaan  te 

kunnen  vergelijken.  Dit  laatste  geval  vereischt  natuurlijk  eene 

telegrafische  gemeenschap,   die  in  het  eerste    geval  onnoodig  is. 

3°.  Eindelijk  is  de  duur  gedurende  welke  de  waarnemingen 
moeten  worden  geregistreerd,  zonder  dat  een  persoon  tot  het 

opwinden  van  een  uurwerk  en  tot  andere  werkzaamheden  zich 
naar  het  solitair  observatorium  behoeft  te  begeven,  van  groot 

gewicht,  of  die  is  van  5c  4  uren,  van  een  maand  of  van  een  ge- 

heel jaar,  welk  laatste  het  geval  is,  wanneer  een  solitair  obser- 
vatorium geplaatst  wordt  op  een  bergtop,  die  voor  het  grootste 

gedeelte  van  het  jaar  door  sneeu wophoopingen  onbereikbaar  is, 

of  op  een  rots  in  zee,  die  ook  slechts  nu  en  dan  door  een 

schip  kan  worden  aangedaan. 

Bij   de  beantwoording  der  door  de  Hollandsche   Maatschappij 
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gestelde  vraag,  zullen  wij  trachten  op  deze  genoemde  omstan- 

digheden te  letten,  en  onderscheiden  daarom  twee  geheel  van 
elkander  verschillende  solitair  observatoriën  : 

1°.  Dezulke,  welke  alleen  bestemd  zijn  tot  het  doen  van  waar- 
nemingen gedurende  hoogstens  een  10 tal  dagen,  en  van  welke 

waarnemingen  eerst  na  afloop  van  dien  tijd  kennis  behoeft  ge- 
nomen te  worden. 

£°.  Dezulke,  welke  op  een  hoog  gelegen  vast  punt  geplaatst 
moeten  worden,  welk  punt  slechts  nu  en  dan  door  een  persoon 

te  bereiken  is,  terwijl  men  de  waarnemingen  van  het  solitair 

observatorium  geregeld  en  dadelijk  na  de  waarneming  op  het 

hoofd-observatorium  overgeseind  wil  hebben. 

Ten  slotte  zullen  wij  nog  kortelijk  de  solitair  observatoriën 

aan  balloncaptifs  hangende,  bespreken,  dewijl  deze  zich,  naar 

gelang  men  al  of  niet  overseining  wenscht,  tot  een  dezer  beide 

rubrieken  laten  brengen. 

Wij  hebben  de  hoofd vereischten,  waaraan  een  zoodanige  in- 

richting voldoen  moet,  zal  zij  aan  de  meteorologie  dienst  bewij- 

zen,   vrij   scherp  genomen  en    rekenen  daartoe: 

1°.  Juiste  aanwijzing  der  instrumenten,  niet  zoo  zeer  een 

overdreven  nauwkeurigheid,  want  volgens  het  oordeel  der  me- 

teorologen komt  het  bij  zulke  waarnemingen  niet  aan  op  Y20  of 

a/io  van  honderddeelige  thermometergraden  of  op  i/io()  of  i/20 
millimeter  der  barometer-kwikhoogte,  maar  wel  op  de  juiste  aan- 

wijzing van  V*  of  I/g  thermometergraad  en  1/10  millimeter  ba- 
rometer-hoogte, en  vooral  dat  nimmer  verkeerde  aanwijzingen 

worden  gegeven. 

2°.  De  grootst  mogelijke  eenvoudigheid  der  instrumenten, 

waardoor  het  minst  mogelijke  gevaar  ontstaat  dat  deze  in  011- 

gereede  geraken. 

3".   De  minst  mogelijke  kostbaarheid  der  inrichting. 

4°.  Het  minst  mogelijke  werk  en  zorg  voor  den  meteoroloog, 
zoo  mogelijk  dat  de  instrumenten  werken  en  de  registratie 

plaats  hebbe  zonder  dat  de  meteoroloog  er  zich  mede  heeft  te 
bemoeien. 

5°.  Dat  de  registratie  op  een  zoodanige  wijze  geschiede  dat 

de  waarnemingen  van  alle  instrumenten  op  een  blad  papier  ver- 

eenigd  zijn,  en  wel    zoo,  dat  men  met  een    oogopslag  den  gang 
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der  instrumenten  kan  waarnemen  door  de  door  registratie  getee- 
kende  kromme  lijnen. 

6°.  Bij  een  telegrafische  gemeenschap  tusschen  het  solitair 
en  hoofdstation  het  minst  mogelijk  aantal  geleiddraden,  het- 

geen vooral  van  belang  is  wanneer  met  een  balloncaptif  moet 

gewerkt  worden,  dewijl  het  gewicht  van  den  kabel,  die  door 

den  ballon  moet  gedragen  worden,  door  metalen  draden  aanzien- 

lijk vergroot  wordt. 

7°.  Bij  het  gebruik  van  een  galvanischen  stroom  mag  deze 
met  de  meteorologische  instrumenten  zelve  niet  in  aanraking 

komen,  dewijl  door  dien  stroom,  en  vooral  door  de  vonken  bij 

het  sluiten  en  afbreken  van  den  stroom,  stoornissen  in  den  gang 

der  instrumenten  ontstaan  en  daarenboven  het  overspringen  der 

vonken  oxydatieprocessen  op  de  metalen  oppervlakte  veroorza- 
ken, waardoor  de  instrumenten  zelve  spoedig  onklaar  worden. 

Kwik-barometers  en  kwik- thermometers  dus,  waarin  platinum- 
graden  zijn  ingesmolten,  zooals  in  de  toestellen  van  wheatstone 

en  anderen,    verwerp  ik  geheel  en  al. 

In  een  beoordeeling  der  meteorologische  instrumenten  zelve 

treden  wij  hier  niet,  of  de  voorkeur  moet  worden  gegeven  aan 

een  hevel-  of  bakbarometer  boven  den  baromètre  a  balance, 

zoo  als  die  bij  den  meteorograaf  van  Pater  secchi  gebruikt  wordt, 

of  boven  de  beide  soorten  van  aneroïdbarometers  ;  de  wijze  van 

overbrenging  der  aanwijzingen  bij  de  door  mij  voorgestelde  in- 

richting laat  het  gebruik  van  al  deze  instrumenten  toe,  dewijl 

bij  allen  de  beweging  medegedeeld  kan  worden  aan  een  hef- 

boom, ook  zelfs  bij  den  hevelbarometer  door  een  ilotteur,  zoo- 

als  bij   den   baromètre  a  cadran. 

Wat  de  temperatuurbepaling  betreft,  zijn  alle  instrumenten 

te  gebruiken,  waarbij  door  de  uitzetting  van  vaste  ligchamen 
een  hefboom  kan  worden  bewogen,  zoo  als  de  thermometer  van 

breguet  ;  de  thermograaf  van  Pater  secchi  berustende  op  de  li- 

neaire uitzetting  van  een  koperdraad ;  de  op  het  verschil  in  uit- 

zetting tusschen  staven  zink  en  glazen  buizen  berustende  ther- 
mometer van  Dr.  krecke,  die  reeds  sedert  vele  jaren  in  het 

Utrechtsen  observatorium  dienst  doet,   evenzeer  de   luchtthermo- 
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meter,  op  wiens  kwiknianometer  een  llotteur  kan  worden  aan- 
gebracht, zooelat  zijne  bewegingen,  even  als  bij  den  baromètre 

a  cadran  op  een  hefboom  kunnen  worden  overgebracht;  alleen 

de  gewone  kwikthermometer  is  hierbij  onbruikbaar. 

Ter  bepaling  van  den  vochtigheidstoestand  der  lucht  kunnen 

alleen  die  werktuigen  hier  toepassing  vinden,  die  door  de  in- 
krimping of  uitzetting  van  dierlijke  stoffen  op  een  hefboom 

werken:  de  haar-  en  darmhygrometer.  De  psychrometer  van 
august  en  de  DANiEi/sche  hygrometer  kunnen  hier  geen  dienst 

bewijzen.  Over  mijn  hygrometrischen  areometer,  die  naar  mijne 

overtuiging  het  meest  doelmatige  en  eenige  ware  instrument  is 

ter  bepaling  van  den  vochtigheidstoestand  der  lucht,  spreken 

wij  later;  evenzeer  over  de  registreering  van  de  windrichting 
door  middel  van  de  windvaan,  van  de  windsnelheid  door  middel 

van  het  molentje  van  robinson  met  de  vier  halfkogelvormige 

lepels,  en  eindelijk  over  de  registreering  van  de  hoeveelheid 

gevallen  regen  volgens  een  metingswijze  die  ik  voor  een 

twintigtal  jaren  ter  meting  van  het  water  van  de  waterleidingen 

heb  aangegeven.  Al  deze  bepalingen  kunnen  zonder  bezwaar 

gemeenschappelijk  bij  mijne  inrichting  geschieden. 

SOLITAIR    OBSERVATORIUM    ZONDER    OVERSEIMNG. 

Het  is  waarschijnlijk  aan  het  geringe  nut  hetwelk  waarnemin- 
gen voor  den  meteoroloog  hebben,  die  hij  eerst  na  eenigen  tijd 

kan  kennen,  toe  te  schrijven,  dat  niet  reeds  langen  tijd  geleden 

zulke  solitair  observatoriën  zijn  opgericht,  om  met  een  klein 

personeel  meerdere  observatoriën,  op  niet  te  zeer  verwijderden 

afstand  van  elkander  geplaatst,  te  bedienen,  daar  hunne  inrich- 

ting hoegenaamd  geen  bezwaar  oplevert,  en  zij  hoogstens  om 

ie  10  a,  14  dagen  door  een  persoon  behoeven  bezocht  te  wor- 
len,  die  het  uurwerk  moet  opwinden,  het  registreerblad  door 

een  nieuw  moet  vervangen,  en  de  instrumenten  nazien.  Die 

observatoriën  kunnen  overal  geplaatst  worden,  liefst  verwijderd 

van    woningen;    hunne    oprichting    is     weinig    kostbaar  en  de 
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eenigste  te  nemen  voorzorgen  zijn  ter  vrijwaring  der  instrumen- 
ten tegen  regen  en  wind  en  tegen  diefstal.  De  waarnemingen 

toch  worden  er  geregeld  en  voortdurend  opgeteekend,  en  de 

meteoroloog  heeft  meer  zekerheid  bij  een  automatische  opteeke- 
ning  der  waarnemingen,  dan  wanneer  hij  die  taak  opdraagt 

aan  een  persoon,  aan  wien  toch  steeds  het  errare  est  humanum 
kleeft. 

De   inrichting,    die    mij  voorkomt,  volkomen  aan  dit  doel  te 

beantwoorden  is  de  volgende : 

Een  aneroid-barometer,   een  metaal-thermometer  en  een  haar- 

hygrometer    worden     op    een    plank    zoodanig     naast    elkander 

geplaatst,  dat  hunne  naalden,  die  door  een  hefboom  in  beweging 

worden    gebracht,    in   één    vlak   liggen  en  daarenboven  ieder  in 

hunne  grootste    afwijkingen  niec  meer  dan  een  boog  van  120° 
kunnen  beschrijven;  terwijl  de  assen,  waarom  de  naalden  draaien, 

in  één  rechte  lijn  gelegen    en  de  naalden  zelve  alle  even  lang  zijn. 

Tndien  men  nu  op  een  geringen  afstand  boven  deze  naalden 

door    een    uurwerk  een  blad  papier  gelijkmatig  zich  laat  voort- 
bewegen, zoo  zouden  potloodstifjes  aan  de  uiteinden  der  naalden 

bevestigd,  op  dit  papier,  waarop  men  de  cirkelbogen  waarin  de 

uiteinden  der    naalden    zich  bewegen,  had  aangegeven,  zoodanig 

dat  tevens  de  doorioopen  uren  waren  opgeteekend,  op  dit  papier 

kromme  lijnen  beschrijven,  die  de  standen  der  instrumenten  in  de 

doorgeloopen   tijden    registreeren ;    daar    echter  de  wrijving  van 

het    potlood    tegen  het  papier  bij   zulke  gevoelige  instrumenten 

veel  te  groot  is,  en  stoornis  in  de  aanwijzingen  zoude  aanbren- 
gen,, is  hier  het  gebruik  van  boven  een  dwalmende  vlam  zwart 

gemaakt  wit  glans  papier,  zooals  dit  tegenwoordig  tot  registree- 
ring   van    verschillende    fijne    bewegingen    in    de  physiologische 

laboratoriën  veelvuldig  wordt  gebruikt,   veel  meer  praktisch ;  aan 

de   uiteinden    der    wijzers  behoeft  men  dan  slechts  een  fijn  op- 
staand penneveertje  te  bevestigen,  hetgeen  bijna  zonder  wrijving 

over    het    zwart    gemaakte    papier    strijkende,  daarop  een  witte 

streep  teekent ;  door  later  het  papier  te    dompelen  in  een  zwakke 

gom-  of  vernisoplossing  kunnen  de  aanwijzingen  gefixeerd  wor- 
den.    Nog  eenvoudiger  mogelijk  is  het  gebruik  van  boven  een 

dwalmende  vlam  zwart  gemaakte  glazen  plaat,  waarvan  door  de 

daarover  strijkende  veertjes  het  zwart  wordt  weggeveegd.  Plaatst 
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men  na  aÜoop  der  waarnemingen  deze  glazen  plaat  op  een  door 

een  zilverzout  voor  het  licht  gevoelig  gemaakt  papier,  dan  ver- 

krijgt men  door  blootstelling  aan  het  licht  een  zwarte  teekening ; 

heeft  men  daarenboven  op  deze  plaat  met  een  diamant  de  ver- 

deehngen  in  graden  of  millimeters,  en  de  tijdsaanwijzingen  gekrast, 

zoo  kunnen  op  een  eenvoudige  wijze  op  het  gevoelig  papier 

alle  noodige  aanwijzingen  worden  verkregen  ;  bij  de  eerste  bloot- 
stelling aan  het  licht  worden  de  door  de  veertjes  gemaakte  lijnen 

op  het  gevoelig  papier  zwart  afgedrukt;  men  laat  liet  gevoelig 

papier  onder  de  glazenplaat  vast  bevestigd,  wrijft  met  een  doek 

de  plaat  schoon,  waardoor  al  het  zwartsel  wordt  weggenomen 

behalve  dat  hetwelk  in  de  door  den  diamant  gekraste  strepen 

terug  blijft;  indien  men  dan  het  gevoelig  papier  onder  de  plaat 

op  nieuw  eenige  oogenblikken  aan  het  licht  blootstelt,  zal  het 

geheele  papier  een  grijze  tint  aannemen,  terwijl  de  vroeger  ver- 
kregen strepen  zwart  en  de  door  den  diamant  gemaakte  strepen 

wit  blijven.  Een  behandeling  van  het  gevoelig  papier  met 

hyposulfis  sodae  en  uitwassching  met  water  geeft  op  deze  wijze 

een  blijvend  schema  der  waarnememingen,  die  door  het  licht 

kan  worden  vermenigvuldigd,  indien  men,  instede  van  gevoelig 

papier,  een  collodiumlaag  neemt,  die  men  later  als  negatief 

gebruikt. 
Wij  zullen  straks  zien  dat  de  aanwijzingen  van  de  windrich- 

ting, van  de  windsnelheid  en  van  den  pluviometer  op  een 

hoogst  eenvoudige  wijze  door  rechte  lijnen  kunnen  worden  voor- 

gesteld, zoodat  hare  overbrenging  op  de  zwartgemaakte  glazen- 

plaat  op  dezelfde  wijze  door  veertjes  kan  plaats  hebben. 

De  inrichting  dus  van  een  meteorologisch  solitair  observato- 
rium, hetwelk  b.v.  om  de  14  dagen  kan  worden  bezocht  en 

waar  een  gewoon  uurwerk,  dat  14  dagen  zonder  opwinding 

loopt,  de  waarnemingen  registreert,  die  eerst  na  dien  tijd  in 
het  bezit  van  den  meteoroloog  behoeven  te  komen,  baart  dus 

hoegenaamd  geen  moeielijkheid.  De  zwarigheid  komt  eerst  wan- 

neer de  meteoroloog  van  uit  zijn  hoofd-observatorium  ieder 

oogenblik  den  stand  der  instrumenten  op  het  verwijderd  solitair 

observatorium  wil  kennen,  om  die  met  de  waarnemingen  op  het 

hoofdstation  gedaan  te  kunnen  vergelijken. 
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SOLITAIR    OBSERVATORIUM    MET    OVERSEIMISG. 

Stellen  wij  ons  voor  een  gewonen  aneroïd-barometer,  voorzien 
van  een  tweeden  wijzer  op  de  glazen  plaat  bevestigd  en  dienende 

om  den  stand  op  een  bepaald  oogenblik  met  dien  op  een  later 

tijdstip  te  vergelijken,  zooals  de  meeste  aneroïd-barometers  be- 
zitten ;  denken  wij  ons  verder  de  giazenplaat  weg,  doch  den 

tweeden  wijzer  op  dezelfde  wijze  boven  de  plaat  van  den 

aneroïd  op  de  een  of  andere  wijze  bevestigd,  zich  door  middel 

van  een  uurwerk  met  een  gelijkmatige  beweging  om  zijn  as 

draaiende,  of  anders  gezegd,  stellen  wij  ons  een  aneroïd  barome- 

ter voor  zonder  glazen  plaat  en  daartegenover  een  uurwerk 

zoodanig  geplaatst  dat  de  as,  waarom  de  minuutwijzer  van  het 

uurwerk  draait  in  dezelfde  lijn  gelegen  is  als  de  as  waarom  de 

wijzer  van  den  aneroïd- schommelt.  Noemen  wij  den  door  de  ver- 
anderende luchtdrukking  bewogen  wijzer  van  den  barometer  A  en 

den  minuutwijzer  van  het  uurwerk  B,  zoo  zal  natuurlijk  de  wijzer 

B  in  één  omwenteling  eens  den  wijzer  A  bedekken.  Stellen 

wij  ons  verder  voor  dat  de  vlakken  waarin  deze  twee  metalen 

wijzers  zich  bewegen,  eenige  millimeters  van  elkander  verwijderd 

zijn,  doch  dat  de  wijzer  B  aan  zijn  uiteinde  met  een  zwak 

metalen  veertje  voorzien  is,  dat  bij  zijn  overgang  over  het  uit- 
einde van  den  wijzer  A  een  metallisch  contact  tusschen  de 

uiteinden  der  wijzers  veroorzaakt,  zonder  echter  door  te  groote 

wrijving  op  de  richting  van  den  wijzer  A  storend  te  werken. 

Denken  wij  ons  verder  dat  de  wijzer  A  door  een  geleiddraad 

verbonden  is  met  de  -j-  pool  van  een  op  het  ver  verwijderd 
hoofdstation  geplaatst  galvanisch  element,  en  de  wijzer  B  met 

de  —  pool,  zoo  zal  bij  iedere  ronddraaiing  van  den  wijzer  B 
eens  voor  een  oogenblik  de  keten  worden  gesloten. 

Denken  wij  ons  nu  in  den  keten  in  de  buurt  van  het  ele- 

ment een  toestel  ingelascht,  bestaande  uit  een  vertikalen  metalen 

cilinder  verbonden  met  den  -f-  pool,  wdke  cilinder  door  een 
uurwerk  om  zijn  as  bewogen  wordt,  zoodanig  dat  hij  één 
omwenteling  maakt  in  denzelfden  tijd  als  de  straks  genoemde 
minuutwijzer    B,    maar  daarenboven   bij   iedere  omwenteling  een 
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weinig  zakt,  en  bedekken  wij  den  metalen  cilinder  met  een 

vochtig  blad  papier,  doortrokken  met  een  zout,  hetwTelk  onder 
den  invloed  van  een  galvanischen  stroom  een  kleursverandering 

ondergaat  (b.  v.  joodpotassium  en  amylum) ;  zoo  is  het  duidelijk 

dat,  indien  wij  tegen  dat  vochtig  papier  een  metalen  veer,  die 

met  de  —  pool  verbonden  is,  laten  slepen,  bij  iedere  ronddraaiing 

op  dit  papier  een  gekleurd  vlekje  zal  gevormd  worden  op  het 

oogenblik  dat  de  wijzers  A  en  B  elkander  raken ;  en  doordien 

de  wijzer  B  en  de  cilinder  eene  isochrone  beweging  hebben, 

zal  op  het  papier,  indien  daarop  dezelfde  verdeelingen  zijn  aan- 
gebracht als  op  den  aneroïdbarometer,  de  aanwijzingen  van  dezen 

laatsten  op  dat  bepaalde  oogenblik  worden  opgeteekend,  en  kun- 
nen worden  afgelezen. 

Daar  echter  de  wijzer  van  den  aneroïd  bij  zijne  grootste 

schommelingen  een  cirkelboog  van  hoogstens  120°  beschrijft, 
kunnen  wij  door  dezen  toestel  meer  werk  doen  verrichten  dan 

alleen  de  overbrenging  der  aanwijzingen  van  den  aneroïd. 

Plaatsen  wij  tegenover  den  aneroïd  op  een  kleinen  afstand 

een  cirkelvormige  metaal-thermometer,  waarvan  de  wijzernaald 
C  even  lang  is  als  die  van  den  aneroïd,  en  wiens  as  in  de 

verlenging  van  den  as  van  den  aneroïd  gelegen  is,  maar  draaien 

wij  dezen  metaal- thermomet her  zoodanig  om,  dat  het  punt  op 

den  cirkelboog  waarop  de  wijzer  gemiddeld  staat  (15°  C),  lijn- 
recht tegenovergesteld  is  aan  het  punt  waarop  de  wijzer  A  van 

den  aneroïd  gemiddeld  staat  (760  mm.) ;  denken  wij  ons  het 
uurwerk  in  zooverre  weggenomen  dat  alleen  zijn  minuutwijzer 

B  tusschen  de  beide  vlakken  der  wijzers  A  en  C  draait,  en 

bevestigen  wij  aan  het  uiteinde  van  den  wijzer  B,  in  stede  van 

het  straks  genoemde  goudenveertje  een  ■&  gebogen  dubbel  veertje, 
zoo  zal,  bij  een  goede  plaatsing  der  instrumenten,  de  wijzer  B 

bij  één  omwenteling  eens  in  contact  komen  met  den  wijzer  A 

en  eens  met  den  wijzer  C,  die  even  als  de  wijzer  A  met  den 

-j-  pooldraad  verbonden  is.  Op  het  chemisch  bereid  papier 
verkrijgen  wij  dus  bij  iedere  rondwenteling  twee  aanwijzingen, 

over  wier  beteekenis  geen  twijfel  kan  bestaan,  dewijl  de  plaatsen 

waar  zij  aangeteekend   zijn  iedere  verwarring  onmogelijk  maken. 

Dit  was  mijn  eerste  denkbeeld,  hetwelk,  ofschoon  het  bij  de 

toepassing    herhaaldelijk  is  gewijzigd  geworden,  toch   de  grond- 



(  267  ) 

slag  is  gebleven  van  de  mi  door  mij  te  beschrijven  inrichting 

van  een  hoogst  eenvoudigen  nniverseelen  meteorograaf  voor  soli- 
tair observatoriën. 

Bij  die  beschrijving,  als  ook  in  de  teekeningen,  laat  ik  geheel 

terzijde  de  meteorologische  instrumenten  zelve,  daar,  zooals  ik 

vroeger  opmerkte,  alle  instrumenten  kunnen  gebruikt  worden, 

waarvan  de  bewegingen  op  een  hefboom  kunnen  worden  over- 

gebracht, zoodat  in  de  teekening  alleen  de  met  een  getande 

boog  voorziene  hefboomen,  die  op  getande  raderen  waaraan  de 

wijzers  bevestigd  zijn,  werken,  zijn  voorgesteld. 
De  drukking  van  de  lucht  kan  dus  bepaald  worden  door  een 

hevelbarometer,  op  wiens  open  arm  een  flotteur  drijft,  door 

een  baromètre  a  balance  of  door  de  beide  soorten  van  aneroïd- 

barometers ;  de  temperatuur  door  alle  thermometers,  die  op  de 

uitzetting  van  metalen,  in  den  vorm  van  staven  of  spiralen  berus- 
ten, als  ook  door  den  luchtthermometer  met  een  flotteur;  de 

vochtigheid  der  lucht  eindelijk  door  haar-  of  darmhygrometers. 
Bij  al  deze  werktuigen  moet  echter  de  overbrenging  der 

beweging  op  den  hefboom  zoodanig  zijn  berekend,  dat  de  wijzers 

dier  werktuigen  in  hunne  grootste  afwijkingen  slechts  een  be- 

paalden boog  beschrijven  van  een  aantal  graden  afhankelijk  van 

het  aantal  instrumenten,  die  men  door  de  inrichting  wil  doen 

registreeren.  In  het  voorbeeld  hetwelk  ik  hier  heb  gekozen 

mogen  de  wijzers  zich  slechts  om  90°  verplaatsen,  opdat  zij 
nimmer  met  elkander  in  aanraking  komen,  en  hunne  aanwij- 

zingen op  den  cylinder  nimmer  op  een  strook  aangeteekend 

worden,  die  voor  de  aanwijzingen  van  een  ander  instrument 

bestemd  is.  Het  door  mij  aangenomen  systeem  berust  namelijk 

op  de  achtereenvolgende  waarneming  der  verschillende  instru- 
menten. 

De  windrichting,  de  windsnelheid  en  de  regenmeting  verei- 

schen  echter  een  andere  inrichting;  de  windrichtings-bepaling 
vereischt  een  geheele  omdraaiing,  eveneens  het  molentje  van 

robinson  tot  meting  van  de  snelheid  van  den  wind ;  zooals  dit 

reeds  bij  andere  meteorografen  is  gedaan,  heb  ik  bij  mijne  in- 

richting aangenomen,  dat  door  het  molentje  voorzien  van  een 

schroef  zonder  eind  en  het  noodig  aantal  overbrengingsraderen, 

het    rad,    hetwelk    voor  de  registreering  dient,  slechts  één  om- 
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wenteling  maakt  tengevolge  van  de  door  den  luchtstroom  door- 
loopen  ruimte  van  20  kilometers,  welke  ruimte  bijna  nimmer 

door  een  luchtstroom  in  een  uur  tij  ds  wordt  afgelegd. 

Voor  den  regenmeter  stel  ik  voor  een  inrichting  welke  ik 

reeds  voor  een  twintigtal  jaren  tot  meting  van  vloeistoffen 

alsook  van  korrelige  of  poedervormige  vaste  stoften  heb  aanbe- 
volen, en  welke  uit  de  fig.  I  zonder  uitvoerige  beschrijving 

duidelijk  is.  Zij  A  een  bak  van  een  bekende  vierkante  opper- 
vlakte, waarop  de  regen  valt,  waarvan  de  hoeveelheid  moet  worden 

gemeten  door  den  watermeter;  dit  water  valt  door  de  buis  a,  die 

van  onderen  met  een  gieterbuis  (in  M  voorgesteld)  voorzien  is, 

opdat  het  water  bij  het  vallen  in  de  bakjes  geen  stoot  veroorzake, 

op  een  bakje  b  b  b  b,  hetwelk  een  sector  is  van  een  cilinder,  welk 

bakje  om  de  as  d  kan  wentelen.  Zooals  uit  de  teekening  blijkt, 

zijn  twee  gelijkvormige  bakjes  aan  elkander  verbonden,  waarvan 

steeds  een  onder  de  gieterbuis  staat,  terwijl  het  ander  het  water 

ontlast  hetwelk  het  zooeven  heeft  opgenomen  ;  de  vertikale  door- 

snede der  bakjes  is  een  ongelijkzijdige  driehoek,  zoodanig  dat 

het  vertikale  vlak  uit  de  as  getrokken  het  bakje  in  twee  gedeel- 
ten van  ongelijken  inhoud  verdeelt ;  het  overwicht  van  water 

in  de  buitenste  helft  doet  het  bakje  omslaan ;  om  nu  met 

juistheid  de  hoeveelheid  water  te  regelen  die  het  bakje  zal  doen 

omslaan,  b.v.  een  liter  of  een  onderdeel  daarvan,  vallen  de  bak- 

jes met  hunne  lipjes  m  m  op  de  caoutchouckussens  o  o,  wier 

stand  door  de  stelschroeven  B>  K  wordt  geregeld.  Uit  de  teeke- 
ning blijkt  verder  hoe  de  overbrenging  der  beweging  plaats 

vindt,  zoodat  wij  een  rad  verkrijgen,  hetwelk  voor  ieder  1 00 

liters  (of  bepaalde  onderdeden  daarvan)  doorgeloopen  water  een 

omwenteling  maakt. 

Wij  hebben  dus  hier  drie  toestellen,  waarvan  de  eindbewe- 

ging  is  een  ronddraaiende,  welke  in  een  rechtlijnige  moet  wor- 
den omgezet,  om  gemakkelijk  te  kunnen  worden  geregistreerd. 

De  eenvoudigste  wijze  om  dit  te  verkrijgen,  is,  naar  mijn  oor- 
deel, de  volgende,  waarbij  in  het  oog  gehouden  moet  worden, 

dat  mijne  inrichting  daar  op  berust,  dat  de  aanwijzingen  van  ieder 

meteorologisch  instrument  éénmaal  in  het  tijdsverloop  van  één 

uur  worden  opgeteekend.  De  instrumenten  voor  de  windsnel- 
heid en  de  regenmeting  moeten  dus  zoodanig  zijn  ingericht,  dat 
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Kg.  I. 

het  rad,  hetwelk    de  aanwijzingen  geeft,  in  het   tijdsverloop  van 

één  uur  nimmer  eene  geheele  omdraaiing  kan   hebben  volbracht, 
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zoodat  men  niet  in  de  onzekerheid  kan  komen  of  in  het  ver- 

loopen  uur  de  luchtstroom  2  dan  wel  22  kilometers  heeft  af- 

gelegd en  of  door  den  regenmeter  5  dan  wel  105  liters  waters 

zijn  doorgeloopen. 
Twee  raderen  A  en 

B  (fig.  II)  met  gelijke 
stralen,  zijn  zoodanig 

geplaatst,  dat  hunne 
assen  op  een  afstand 
van  elkander  staan,  die 

Fig.  II.  juist  gelijk  is  aan  den 
omtrek  der  raderen.  Wordt  het  rad  A  door  een  der  instrumenten 

in  beweging  gebracht,  en  wordt  om  de  twee  raderen  A  en  B  een  riem 

of  ketting  gelegd,  en  worden  daaraan  drie  staafjes  bbb  bevestigd, 

die  ieder  van  elkander  om  de  lengte  van  den  omtrek  der  rade- 
ren verwijderd  zijn,  zoo  zal  bij  de  ronddraaiing  van  het  rad 

A,  hetwelk  aan  het  rad  B  door  den  riem  zijne  beweging  mede- 

deelt, altijd  een  der  drie  staven  zich  over  de  verdeeling  p  p  be- 

wegen, en  bij  eene  volle  omwenteling  van  het  rad  A,  de  ge- 
heele  verdeeling  doorloopen,  terwijl  wanneer  dit  staafje  bij  het 

rad  B  de  verdeelde  schaal  verlaat,  op  hetzelfde  oogenblik  het 

tweede  staafje  bij  het  rad  A  weder  daarop  komt. 

Deze  inrichting  voldoet  aan  alle  vereischten,  zoowel  tot  het 

registreeren  eener  voortgaande  ronddraaiende  beweging,  zooals  bij 

den  meter  van  de  windsnelheid  en  van  den  regen  noodig  is, 

alsook  bij  de  windvaan,  die  dan  in  de  eene  en  dan  weder  in 

eene  andere  richting  draait. 

Gaan  wij  nu  over  tot  de  beschrijving  van  het  registreerinstru- 
ment  zelf,  en  wel  in  de  eerste  plaats  tot  het  gedeelte  daarvan 

hetwelk  op  het  solitair  observatorium  geplaatst  is. 

De  hefboom  A  (fig.  III)  wordt  bewogen  door  een  barome- 
ter, de  hefboom  B  door  een  metaalthermometer,  de  hefboom  C 

door  een  hygrometer;  zij  brengen  ieder  hunne  beweging  over 

op  een  speciaal  getand  rad  A',  B',  C',  waaraan  de  wijzer  is  be- 
vestigd. Zoo  als  uit  de  teekening  fig.  III  b  blijkt,  zijn  deze 

hefboomen  en  getande  raderen  niet  in  hetzelfde  vlak  gelegen, 

maar  boven  elkander  geplaatst,  zoodat  de  getande  raderen  om 

een  gemeenschappelijke  as  draaien,  maar  overigens  volkomen  van 
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elkander    onafhankelijk    zijn.      De  uiteinden    der  wijzers  moeten 

echter  in  een  en   hetzelfde    vlak    hunne  bewegingen  volbrengen, 

Eig.  III. 

-  mme/ 

Fig.  IIB. 

en  wel,  hoezeer  geheel  vrij,  bijna  rakelings  aan  de  ring 

M  M  M  M,  waarop  de  verdeelingen  zijn  aangebracht,  weshalve 

de  wijzers  van  twee  der  instrumenten  eene  kniebuiging  hebben. 

De  wijzers,  of  in  ieder  geval  hunne  uiteinden,  die  in  een  dun 

staafje  eindigen,  zijn  van  ebonit,  een  stof,  die  de  electriciteit 

niet  leidt ;  ieder  der  wijzers  eindelijk  kan  bij  zijne  grootste 

schommelingen  zich  slechts  in  een  kwadrant  bewegen,  en  kan 

dus  nimmer  met  een    der    andere    wijzers   in   aanraking  komen. 

VERSL.    EN    MEDED.    AFD.    NATUUBK.    £de    REEKS.    DEEL.   VIII. 

IS 
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de  windrichting,  windsnelheid  en  regenmeting,  volgens  het  straks 

opgegeven  beginsel.     De  staafjes,  die  voor  de   registreering   die- 
nen, zijn  eveneens    van  ebonit    vervaardigd,     en    kunnen,   dewijl 

bij    deze  instrumenten  overvloed  van  bewegende   kracht  is,   over 
de    verdeeling   wrijvend    strijken;     zelfs    voor  de  windvaan,    die 

somwijlen    hevige    en    groote    schommelingen     maakt,    waardoor 

aan    het    straks     te    noemen    veertje  schade    zoude  kunnen  wor- 

den  berokkend,    stel    ik    voor,    in   stede   van    een    riem  of  ket- 

ting,   om     de   twee   raderen    een    caoutchouc  band    te  spannen, 

waaraan  de  ebonitstaafjes   bevestigd  zijn,    zoodat,  bij  genoegzame 

wrijving    over    den    verdeelden    rand,   de  schokken    worden   ge 
broken. 

De  verdeelde  rand  MMMM  kan  van  metaal  of  iedere  an- 

dere stof  zijn,  doch  de  buitenste  rand  moet  of  van  platinum 

of  van  zwaar  verguld  koper  zijn,  dewijl  op  dit  gedeelte  van 

den  rand  stroomsluiting  en  afbreking  plaats  vindt  en  dus  oxy- 
datie  moet  worden  voorkomen. 

Tegenover  de  verdeelde  ring  staat  een  uurwerk,  waarvan  wij 

in  de  teekening  (fig.  lil  b)  alleen  den  minuutwijzer  R  R,  wiens 

as  in  de  verlenging  is  van  de  as  der  wijzers  der  instrumen- 
ten, hebben  voorgesteld;  aan  het  uiteinde  van  dezen  metalen 

minuutwijzer  is  een  gouden  veertje  aangebracht,  hetwelk  over 

den  vergulden  of  platinum  buitenrand  slepend  of  wrijvend  zich 

voortbeweegt,  en  dewijl  deze  rand  door  een  geleiddraad  met 

den  -f-  P°°l?  en  de  minuutwijzer  eveneens  door  een  geleiddraad 

met  den  —  pool  eener  batterij  is  verbonden,  zoo  zal  de  stroom 

gesloten  zijn,  zoo  lang  het  contact  van  het  gouden  veertje  met 

den  rand  niet  door  een  daartnsschen  komend  ebonitstaafje  van 

een  der  wijzers  der  instrumenten  wordt  afgebroken ;  zoodra 

echter  de  gouden  veer  daarover  heen  is  gegaan,  is  de  stroom 

weer  gesloten 

Indien  dus  de  minuutwijzer  in  één  uur  eens  over  den  rand 

is  rondgegaan,  zal  in  het  door  ons  aangenomen  voorbeeld  de 

stroom  zesmaal  voor  een  oogenblik  zijn  afgebroken ;  deze 

stroomaf brekingen  worden  nu  gebruikt  om  op  het  hoofd-obser- 
vatorium, hetwelk  met  het  solitair  observatorium  door  een  te- 

legraafdraad   in    verbinding  is,  de    aanteekeningen  te  doen  ge- 
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schieden  op  een  met  een  blad  papier  bedekten  cilinder,  die 

door  een  uurwerk  in  één  uur  één  omdraaiing  maakt,  en  dus 

isochroon  draait  met  den  minuutwijzer  van  het  solitair  obser- 
vatorium. 

Op  het  isochronisme  dezer  twee 

bewegingen  berust  de  nauwkeu- 
righeid van  mijn  meteorograaf, 

en  om  hierover  zeker  te  zijn, 

worden  in  den  verdeelden  ring 

op  eenige  vaste  punten  ebonit- 
plaatjes  bevestigd,  die  over  den 

waren  gang  van  het  uurwerk  op 
het  solitair  observatorium  alle 

zekerheid  geven. 

De  cilinder  op  het  hoofdsta- 
tion wordt,  zooals  gezegd,  door 

een  uurwerk  om  zijn  as  gewen- 
teld, doch  deze  as  is  van  een 

schroef  voorzien,  die  in  een  moer 

loopt,  zoodanig  dat  de  cilinder, 

na  iedere  omwenteling,  b  v.  één 

millimeter  is  gedaald. 

Xaast  den  cilinder  staat  een 

klos  A,  wiens  tijdelijke  magneet 

bij  sluiting  van  den  stroom  een 
om  een  as  d  draaiend  stuk  week 

ijzer  b  b  aantrekt,  waaraan  een  stift 

(potlood,  stalen  of  diamanten  stift) 

is  bevestigd,  die  door  een  veer 

gedrukt  wordt  tegen  den  cilin- 

der *),  zoodat,  wanneer  de  stroom 

gesloten     is,     de     stift    van    den 
Fis.  IV. 

*)  Toen  dit  stuk  voor  de  pers  gereed  was  ontving  ik  de  brochure  van  den  heer 
f.  van  rysseleekghe,  hoogleeraar  aan  de  Zeevaartkundige  school  te  Ostende : 

Nolice  sur  un  systhae  météorographique  universel,  voorkomende  in  de  Bulletins 

de  V Académie  Royale  de  Belgique,  2me  Se'rie,  T.  XXXVI,  nn.  9  et  10, 1873.  De 
inrichting  van  zijn  in  vele  opzichten  practischen  meteorograaf  berust  op  geheel 

andere  beginselen  dan  de  mijne;  ik  vind  echter  zijne  wijze  om  de  registreering 

te   doen    plaats    hebben    op  een  met  etsvernis  bedekt  blad  koper  door  middel  van 

18* 
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cilinder  wordt  afgetrokken,,  maar,  bij  iedere  afbreking  van  den 

stroom  in  het  solitair  observatorium,  op  het  hoofdstation  de 

stift  tegen  den  cilinder  wordt  aangedrukt,  en  daarop  een  punt 

of  klein  streepje  aanteekent ;  een  oogenblik  daarna  bij  de  slui- 

ting van  den  stroom  wordt  de  stift  door  den  magneet  terug- 

getrokken. 

Een  oogopslag  op  de  figuur  IV  is  voldoende  tot  goed  begrip  dezer 

inrichting.  De  rechte  lijnen  o  o  o  o,  die  door  opvolgende  punten  of 

strepen  zijn  verkregen,  zijn  de  controleurs  van  den  isochronen 

gang  der  twee  uurwerken,  en  worden  voortgebracht  door  de 

in  den  verdeelden  rand  van  het  instrument  op  het  solitair  sta- 
tion ingelaten  vaste  ebonitplaatjes.  Loopt  het  uurwerk  in  het 

solitair  station  sneller  of  langzamer  dan  in  het  hoofd- station, 
zoo  zullen  deze  lijnen  niet  meer  evenwijdig  zijn  aan  de  as 

van  den  cilinder,  doch  schuins  staan  en  bij  ongeregelden  gang 
zelfs  met  bochten  zich  kunnen  vertoonen.  Men  wordt  dus 

ieder  oogenblik  op  het  hoofdstation  gewaarschuwd,  en  indien 

geen  mogelijkheid  bestaat  om  het  solitair  station  te  bereiken, 

kan  men  het  uurwerk  op  het  hoofdstation  in  overeenstemming 

brengen  met  den  verkeerden  gang  van  het  ongenaakbaar  uur- 
werk, en  de  correcties  aanteekenen,  die  deze  verkeerde  gang 

noodzakelijk  maakt.  De  constructie  van  een  uurwerk,  hetwelk, 

zonder  dat  het  behoeft  opgewonden  te  worden,  een  geheel  jaar 

loopt,  heeft,  naar  het  oordeel  van  onzen  beroemden  chrono- 

metermaker a.  hohwu,  dien  ik  hierover  raadpleegde,  hoegenaamd 

geen  bezwaar,  zoodat  op  een  hoogen  bergtop  een  dusdanig  uur- 

werk zoude  kunnen  worden  geplaatst,  al  heeft  men  slechts  gedu- 
rende een  paar  zomermaanden  de  gelegenheid  om  dat  station  te 

bezoeken  tot  het  nazien  der  instrumenten  en  het  opwinden  der 

klok.  Een  telegraafdraad  van  dat  solitair  station  naar  het 

hoofd-station  is  alles  wat  vereischt  wordt  om  de  registratie 
dier  ver  afgelegen  instrumenten  te  bewerkstelligen. 

Wij  hebben  tot  dusverre  gesproken  van  twee  uurwerken,  die  on- 

een stalen  naald  (liever  nog  diamanten  punt),  in  stede  van  door  een  potlood  op 

een  blad  papier,  zeer  vernuftig,  dewijl  dit  koperblad,  na  in  etswater  gedompeld  te 
zijn,  dienen  kan  tot  het  vervaardigen  van  een  onbepaald  aantal  afdrukken,  die  men 
aan  de  andere  observatoriën  kan  zenden. 
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afhankelijk  van  elkander  op  de  twee  stations  zijn  geplaatst,  wier 

beweging  isochroon  moet  zijn ;  doch  het  zal  ieder,  die  met  de 

tegenwoordige  vorderingen  der  telegrafie  en  der  telegrafische  uur- 
werken bekend  is,  duidelijk  zijn  dat  de  minuutwijzer  van  het 

solitair  observatorium  ook  telegrafisch  kan  worden  bewogen,  en 

dat  zijne  beweging  door  dezelfde  klok,  die  op  het  hoofd-station 

den  cilinder  doet  draaien,  kan  worden  geregeld ;  een  tweede  te- 
legraafdraad zoude  echter  hierbij  een  vereischte  zijn,  en  zoude 

de  kosten  van  aanleg  van  een  solitair  observatorium  onnoodig 

verzwaren ;  naar  mijn  oordeel,  kan  dezelfde  draad  dienen,  zoo- 

wel tot  voortbeweging  van  den  minuutwijzer,  als  tot  overbren- 
ging van  de  aanwijzingen  der  instrumenten.  Wij  hebben  tot  nu 

aangenomen,  dat  de  minuutwijzer,  zooals  bij  de  gewone  klok- 
ken, in  één  uur  zijne  omwenteling  maakt,  zoodat,  al  naarmate 

den  stand  der  instrumenten,  de  barometer-aanwijzing  b.  v.  ge- 

schiedt om  12h  1 0  ;  de  thermometer-aanwijzing,  die  in  een 

volgend  kwadrant  is,  om  1  2h,  2  V,  de  hygrometer-aanwijzing 
alweder  een  kwart  uur  later,  en  de  aanwijzingen  der  windrich- 

ting, windsnelheid  en  regenmeting  in  het  vierde  kwart  uurs. 

Dit  wordt  door  de  meteorologen  niet  wenschelijk  geacht,  ter- 

wijl zij  de  voorkeur  geven  aan  de  gelijktijdige  waarneming 

van  alle  instrumenten,  om  alzoo  op  een  gegeven  oogenblik  een 

volledig  beeld  te  hebben  van  den  toestand  der  dampkringslucht. 

Op  het  in  isl'ó  te  Weenen  gehouden  meteorologisch  congres 
heeft  men  zelfs  den  wensch  geuit,  dat  de  waarnemingen  op  de 

verschillende  observatoriën  van  den  geheelen  aardbol  op  het- 
zelfde oogenblik  zouden  gedaan  worden. 

Tn  stede  dus  van  den  minuutwijzer  in  het  solitair  observa- 

torium en  den  cilinder  op  het  hoofd-observatorium  in  één  uur 
te  laten  omwentelen,  stel  ik  voor  de  omwenteling  dezer  beiden 

ieder  uur  of  onderdeel  van  één  uur,  naarmate  de  meteoroloog 

een  grooter  aantal  waarnemingen  wenscht,  in  een  kort  tijds- 

verloop van  eenige  weinige  minuten  te  doen  plaats  vinden,  ter- 

wijl zij  het  overige  gedeelte  van  het  uur  in  rust  blijven.  Ge- 

durende dien  rusttijd  zoude  de  stroom  gebruikt  worden  om  op 

het  solitair  observatorium  een  gewicht  op  te  heften  of  een  veer 

te  spannen,  waarvan  de  kracht  alleen  voldoende  behoeft  te  zijn 

om  den  minuutwijzer    een    omwenteling  te   doen   maken.     Teder 
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uur  zoude  dus  uit  het  hoofd-observatorium,  door  de  aldaar  aan- 

wezige klok,  door  middel  van  den  galvanischen  stroom  op  het  soli- 

tair station  de  door  een  anker  of  veer  vastgehouden  minuutwij  - 

zer  worden  losgemaakt,  die  alsdan  door  de  veer  of  het  gewicht 

met  een  slinger  tot  reguleering  der  beweging,  voortbewogen,  in  2  of 

3  miuuten  zijne  omwenteling  zoude  maken,  terwijl  aan  den 

cilinder  op  het  hoofd-observatorium  eene  daarmede  isochrone 
beweging  wordt  medegedeeld.  Gedurende  deze  omwenteling 
wordt  dus  de  galvanische  stroom  tot  niet  anders  gebruikt  dan 

tot  het  overseinen  van  de  aanwijzingen  der  instrumenten  op  de 

vroeger  beschreven  wijze.  Na  de  omwenteling  van  den  minuut- 
wijzer  wordt  deze  weder  vastgelegd,  en  de  stroom  gaat  nu  op 

een  anker  werken,  die  een  rad  in  beweging  brengt,  waardoor 

het  gewicht  wordt  opgetrokken  of  de  veer  wordt  gespannen, 

om  daarmede  op  te  houden  zoodra  het  uur  verloopen  is,  en  de 

wijzer  alweder  zijne  omwenteling  moet  verrichten. 

Bij  voorloopige  proeven,  welke  ik  tot  toetsing  van  mijn  me- 
teogroraaf  heb  genomen,  ben  ik  op  een  moeielijkheid  gestuit,  die 

het  noodzakelijk  maakt  aan  deze  inrichting  een  kleine  toevoe- 

ging te  geven. 

De  wijzer  van  een  aneroïd-barometer  kan  zeer  weinig  wrijving 
overwinnen  en  wordt  door  een  zelfs  zachte  aanraking  uit  zijn 

stand  gebracht ;  hetzelfde  is  het  geval  bij  den  haarhygrometer, 

veel  minder  bij  den  metaalthermometer,  vooral  bij  dien  van 

Dr.  krecke,  zooals  die  in  het  Utrechtsch  observatorium  is  in- 

gericht, en  aldaar  reeds  gedurende  vele  jaren  uitstekende  dien- 

sten bewijst  *). 
Zooals  ik  reeds  vroeger  opmerkte,  mogen  de  wijzers  dezer 

instrumenten  niet  over  den  verdeelden  rand  schuiven,  maar 

moeten  zich  op  een  kleinen  afstand  daarvan  vrijelijk  kunnen 

bewegen.  Daar  de  veer  van  den  minuutwijzer,  zal  hij  gedu- 

rende maanden,  zonder  dat  de  raakvlakten  behoeven  schoon  ge- 

maakt te  worden,  het  contact   met  den  metalen  ring  goed  be- 

*)  Daar  de  metaalther mometer  van  Dr.  Krecke,  zoover  mij  bekend  is,  niet 
beschreven  is  geworden  en  hij  door  zijne  eenvoudigheid  en  nauwkeurigheid,  als- 

ook door  de  gemakkelijkheid  waarmede  de  zelfregistratie  plaats  vindt,  een  meer 

.ilgenicenc    toepassing   in    de    meteorologische  obscrvatoriën    verdient,  deel  ik  hier 
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houden,  niet  te  zwak  mag  zijn,  zoude  hij  bij  het  slepen  over 
het  uiteinde  van  den  wijzer  van  den  aneroïd-barometer  en  van 

den  hygrometer,  deze  wijzers  uit  hun  stand  kunnen  verschui- 

ven,   waardoor     eene    verkeerde     aanwijzing    dier    instrumenten 
zoude  ontstaan.  Om  dit  te  voorko- 

A  men,  wordt  door  dezelfde  inrich- 

Ü 

zijne  constructie  mede.  Twee  glazen  buizen 

oo,  (Fig.  V)  ongeveer  1,5  nieter  lang  en 
+  3  ctra.  in  middellijn,  verbinden  twee 

ijzeren  sluitstukken  A  ea  B,  van  welke  het 

onderste  B  stevig  tegen  een  wand  is  be- 

vestigd, terwijl  het  bovenste  in  dien  wand 
eveneens  bevestigd  is,  doch  zoodanig  dat 

eene  geringe  verschuiving  mogelijk  is. 

Aan  het  sluitstuk  A  is  een  zinken  plaat 

C  C',  en  aan  het  sluitstuk  B  eveneens  een 

zinken  plaat  D  D'  bevestigd,  die  beiden 
overigens  geheel  vrij  zijn,  doch,  om  ver- 

buiging voor  te  komen,  dicht  bj  haar 

vrije  uiteinde  met  een  paar  ringeu  voor- 
zien zijn,  die  over  de  glazen  buizen  o  o 

vrij  schuiven.  Om  de  zinken  platen  spoe- 
dig de  temperatuur  der  lucht  te  doen 

aannemen,  mogen  zij  niet  te  dik  zijn,  en 

toch  moeten  zij  genoegzame  sterkte  aan- 
bieden. Om  dit  doel  te  bereiken,  zijn  zij 

in  haar  geheele  lengte  als  een  goot  ge- 
bogen, zoo  als  uit  de  doorsnede  fig.  VI 

zichtbaar  is.  Aan  het  vrije  uiteinde  van 

de  plaat  D  D'  is  een  stalen  pan  p  beves- 
tigd ,  waarop  de  geelkoperen  hefboom 

R  M  evenals  bij  een  balans  rust;  zijne 

irmen  D'  M  en  1)'  R  zijn  zeer  ongelijk. 

Bij  R  is  een  verschuifbaar  tegengewicht 

aangebracht,  wiens  afstand  van  D'  zoo- 

dauig  wordt  geregeld,  dat  de  arm  I)'  M 
slechts  een  gering  overwicht  heeft.  Daar- 

enboven is  in  den  hefboom  bij  s  eene 

schroef  met  een  punt  opwaarts  aange- 

bracht, welke  punt  drukt  tegen  het  vrije 

uiteinde  van  de  zinken  plaat  C  O',  zoodat 
de  hefboom  kan  worden  versteld  en  het 

potlood  dat  hij  bij  M  draagt,  hooger  of 

lager  kan  worden  gebracht.  De  werking 

van  dit  instrument  is  eenvoudig  deze;  bij  rijzing  der  temperatuur  zullen  zich  de 

zinkplaten  .uitzetten,  en  wel  ongeveer  4  maal  meer  dan  het  glas;  het  steunpuut 

D'  rijst,  terwijl  het  steunpunt  C'  daalt.  De  hefboom  draait  zich  dus  een  weinig 

om  een  punt  gelegen  tissehen  C'  en  D',  en  het  potlood  M  rijst;  bij  de  daling  dei- 
temperatuur  geschiedt  het  omgekeerde. 

Fig.  V. 



(  278  ) 

ting,  die  den  minuut  wijzer  loslaat  en  vastlegt,  een  ring  s  s  s,  tig.  III, 

die  fijn  geribd  is,  zacht  nedergelaten  op  de  wijzers  der  instru- 

menten, zoodat  zij  tegen  den  verdeelden  rand  worden  aange- 
drukt, en  op  deze  wijze  gedurende  de  weinige  minuten,  die  de 

wijzer  voor  zijne  omwenteling  gebruikt,  onbewegelijk  worden 

vastgehouden,  zoodat  de  gouden  veer  over  hunne  ebonit-uitein- 
den  kan  schuiven,  zonder  ze  te  verplaatsen.  Tegelijk  met  het 

vastleggen  van  den  wijzer  wordt  de  ring  weder  opgeheven  *en 
aan  de  wijzers  der  instrumenten  hunne  vrije  beweging  terug- 

gegeven. Het  vastleggen  der  wijzers  der  instrumenten  gedu- 
rende dien  korten  tijd  heeft  hoegenaamd  geen  bezwaar,  dewijl 

de  variatiën  dier  instrumenten  in  een  paar  minuten  bijna  ge- 

lijk nul  is. 
Bij  de  wijzers  voor  de  windrichting,  windsnelheid  en  de 

regenmeting  is  deze  voorzorg  geheel  onnoodig,  dewijl  de  be- 
wegende kracht  hier  zeer  groot  is  en  de  ebonitplaatjes,  zooals 

is  opgemerkt,  over  de  ring  kunnen  wrijven. 

"Wij  zien  dus  dat  het  vraagstuk  om  de  aanwijzingen  van 
meteorologische  instrumenten,  op  verren  afstand  (ook  aanzien- 

lijke hoogten)  van  den  waarnemer  geplaatst,  te  doen  registree- 

ren,  door  deze  inrichting  volkomen  wordt  opgelost.  —  Ten 

opzichte  echter  van  de  bepaling  van  den  vochtigheidstoestand 

der  lucht  blijf  ik  bij  mijne  reeds  voor  een  twintigtal  jaren  ge- 

uite meening,  dat  de  psychrometer  van  august,  de  haar-  en  darm- 

hygrometers,  de  DANiEi/sche  dauw- hygrometer  alle  instrumenten 
zijn,  die  wel  omtrent  den  vochtigheidstoestand  der  lucht  meer 

of  minder  juiste  aanwijzingen  kunnen  geven,  maar  dat  een 

gewichtsbepaling  van  de  hoeveelheid  water  bevat  in  een  bepaald 

volumen  lucht  alleen  in  staat  is  om  ware  gegevens  daaromtrent 

te  verschaffen.  Mijn  vroeger  *)  beschreven  hygrometrische 
areometer,  is,  zooals  ik  reeds  toen  heb  aangetoond,  geschikt  om 

die  bepaling  op  een  eenvoudige  wijze,  die  ook  zelfregistratie 

toelaat,  te  doen.  Er  bestaat  hoegenaamd  geen  bezwaar  om  door 

middel  eener  caoutchoucbuis  de  lucht  door  een  aspirator  te  ha- 

*)  Pogg.  Armal,  T.  XCIII,  pag.  3i3,  Archives  Nécrlaridaises,  T.  VI,  p.  41'J. 
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len  van  een  zeer  verwijderd  pnnt,  terwijl  de  areometer  op  het 

hoofd-station  is  geplaatst.  Daar  het  solitair  observatorium  toch 

door  een  geleiddraad  met  het  hoofd-station  is  verbonden,  kan 
deze  geleiddraad  in  de  caoutchoucbuis  worden  gestoken,  die  dan 

als  isolator  en  beschutter  van  dien  draad  dient,  De  eenige  fout, 

die  hierbij  zoude  gemaakt  kannen  worden,  zoude  ontstaan,  indien 

de  met  waterdamp  verzadigde  lucht  op  het  solitair  station  een 

hoogere  temperatuur  had  dan  op  eenig  gedeelte  van  den  weg, 

die  de  caoutchoucbuis  doorloopt,  waardoor  in  de  buis  een 

neerslag  van  water  zoude  plaats  vinden,  hetwelk  dus  niet  den 

areometer  bereikte ;  doch  hiervoor  is  weinig  vrees,  dewijl  toch 

meestal  de  temperatuur  daalt  met  de  hoogte  der  luchtlagen  bo- 
ven de  oppervlakte  der  aarde  ;  een  warme  vochtige  luchtlaag 

boven  een  koudere  onderlaag  zal  wel  tot  de  uitzonderingen  be- 
hooren. 

Ten  slotte  nog  een  woord  over  het  solitair  observatorium, 

indien  men  dit  door  een  ballon captif  in  de  hoogere  lagen  van 

den  dampkring  wil  brengen  en  aldaar  gedurende  korteren  of 

langeren  tijd  wil  houden. 

De  door  mij  voorgestelde  inrichting  is  daarvoor  volkomen 

geschikt,  en  vereischt  slechts  twee  geleiddraden  in  den  kabel, 

die  den  ballon  captif  vasthoudt.  De  tegenwerping  dat  het  gas 

uit  een  ballon  captif,  zoo  wel  door  lekken  als  door  diffusie 

spoedig  ontwijkt,  zoodat  zulk  een  ballon  niet  langer  dan  een 

paar  dagen  in  de  lucht  zoude  kunnen  verblijven,  geloof  ik  op 

een  eenvoudige  wijze  te  kunnen  wederleggen.  De  twee  ge- 

leiddraden  in  den  kabel  moeten  van  elkander  geïsoleerd  ge- 
houden worden.  Welk  ander  bezwaar,  dan  de  verzwaring  van 

den  kabel,  bestaat  er  tegen  om  die  geleiddraad  in  caoutchouc- 

buizen  te  steken,  waarin  zij  op  eene  eenvoudige  wijze  van 

afstand  tot  afstand  zouden  kunnen  bevestigd  worden.  Een 
der  beide  caoutchoucbuizen  zoude  alsdan  dienen  om  voortdu- 

rend in  den  ballon  een  stroom  waterstofgas  te  voeren,  terwijl 
de  andere  doortocht  zoude  verschaffen  aan  de  lucht,  die  uit  die 

aanzienlijke  hoogte  door  middel  van  een  aspirator  naar  den  hy- 

grometrischen  areometer  zoude  gezogen  worden. 

Op  deze  wijze  ingericht,  zoude  de  ballon  captif  zoolang  in 
de  bovenlucht  staande  gehouden    kunnen  worden,    als  een  door 
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de  waarnemingen  aangekondigde  storm  zijn  nederdaling  nood- 
zakelijk maakte. 

Een  bezwaar  echter,  waarvoor  ik  geen  goede  oplossing  weet, 

is  het  houden  van  den  ballon  captif  op  een  en  dezelfde  hoogte, 

vooral  wanneer  een  eenigszins  harde  wind  hem  voortbeweegt, 

en  de  kabel  das  den  vertikalen  stand  verliest;  in  dit  geval 

heeft  de  aflezing  van  den  barometer  geen  andere  waarde  dan 

de  approximatieve  bepaling  van  de  hoogte,  waarop  de  instru- 
menten zich  boven  de  oppervlakte  der  aarde  bevinden,  en  blijft 

men  geheel  in  het  onzekere  of  de  waargenomen  variatiën  van 

den  barometerstand  aan  verschillen  in  de  hooe-te  van  den  bal- 

lon dan  wel  aan  verschillen  in  drukking  der  lucht  op  dezelfde 

hoogte  moeten  toegeschreven  worden. 

Aan  anderen  laat  ik  de  vraag  ter  beantwoording  over,  in 

hoeverre  men,  door  een  bepaalden  vorm  aan  den  ballon  te  ge- 
ven, het  systeem  van  den  vlieger,  waar  de  wind  tegen  een 

schuinsch  vlak  werkende,  den  vlieger  doet  stijgen,  hier  in 

toepassing  zoude  kunnen  brengen. 

Te  recht  zal  men  echter  tegen  het  gebruik  van  ballons  cap- 
tifs  aanvoeren,  dat  de  hoogte,  waartoe  deze  opgelaten  kunnen 

worden  een  zeer  beperkte  is,  hoogstens  van  1000  meters,  de- 
wijl, behalve  vele  andere  bezwaren,  door  het  steeds  toenemend 

gewicht  van  den  kabel,  de  benoodigde  ballon,  die  zulk  een  ka- 

bel dragen  kan,  zeer  groot  moet  worden.  Wil  men  echter  me- 

teorologische waarnemingen  hebben  uit  veel  grootere  hoogten, 

b.  v.  van  5  a  10000  meters,  de  relatief  geringe  kosten  van  het 

door  ons  beschreven  solitair  observatorium  zonder  overseining, 

en  het  geringe  gewicht,  hetwelk  bij  het  gebruik  van  zulk  een 

toestel  de  ballon  slechts  behoeft  te  dragen,  maken  een  dusdanig 

ingericht  observatorium  zeer  geschikt,  om  door  middel  van  een 

relatief  zeer  kleinen  ballon  in  de  luchtruimte  gezonden  te  wor- 

den, op  het  gevaar  af  dat  van  de  tien  uitgezonden  observato- 
riën  een  of  twee,  door  in  zee  of  een  onbewoond  oord  te  vallen, 

voor  goed  verloren  raken;  zelfs  bij  zulk  een  verlies  zullen  de 

kosten  verre  achterstaan  bij  die,    welke    een   groot-e  ballon,  die 
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personen  moet  medevoeren,  veroorzaakt.  De  zelfregistreerende 
barometer  zoude  alsdan  de  hoogten  aangeven,  op  welke  de 

aanwijzingen  der  instrumenten  voor  temperatuur,  vochtigheid 

enz.,  ieder  oogenblik  van  de  reis  zijn  opgeteekend,  terwijl  een 

op  de  beschreven  wijze  zelfregistreerende  kompas  de  richting 

zoude  aanwijzen,  in  welke  de  ballon  in  de  verschillende  oogen-- 
blikken  van  den  tocht  en  in  de  verschillende  luchtlagen,  die  hij 

doortrokken  heeft,  is  voortbewogen.  Het  spreekt  van  zelf,  dat 

dit  solitair  observatorium  zoodanig  met  een  veerkrachtig  om- 
hulsel zoude  moeten  worden  omgeven,  dat  de  schok  bij  het 

nederdalen  op  den  bodem  gebroken  werd.  Een  in  eenige  talen 

geschreven  en  op  den  toestel  bevestigd  verzoek  om  den  toestel 

niet  open  te  maken,  maar  ongeschonden  aan  een  bepaald  adres 

terug  te  zenden,  en  eene  bekendmaking  in  de  verschillende 

vreemde  bladen,  opdat,  zooveel  mogelijk  een  ieder  met  het  doel 

dezer  uit  den  hemel  komende  voorwerpen  bekend  werd  gemaakt, 

zouden  er  veel  toe  bijdragen  om  aan  dit  denkbeeld  het  schijn- 
baar onpraktische  te  ontnemen. 



DE 

B  O  D  E  M     V  A  N     H  E  T     EEMDAL, 

DOOR 

P.    HARTING, 

In  den  loop  der  laatste  drie  jaren  zijn  in  den  bodem  van 
het  dal,  waardoor  de  Eem  en  de  zich  in  haar  uitstortende  kleine 

beken  stroomen,  een  aantal  putboringen  gedaan,  waardoor  niet 

alleen  de  zamenstelling  van  dien  bodem  nader  is  bekend  ge- 

worden, maar  ook  die  van  den  bodem  onder  Amsterdam  op  eene 

merkwaardige  wijze  wordt  toegelicht. 

Deze  boringen  werden  ondernomen  met  het  doel  om  in  eene 

diepere  wellaag  goed  drinkwater  te  vinden,  welk  doel  dan  ook 

op  de  volkomenste  wijze  bereikt  is. 

Het  eerst  geschiedde  zulks  door  indrijving  van  een  ]\[orton- 

pijp,  op  het  landgoed  Heiligenberg,  het  eigendom  en  de  zoo- 

merwoonplaats  van  den  heer  baron  van  hardenbroek.  Dit  land- 

goed lio-t  op  ongeveer  een  half  uur  afstands  oostelijk  van 

Amersfoort.  Toen  de  pijp  tot  op  zekere  (mij  niet  nader  be- 

kend geworden)  diepte  in  den  grond  was  gedreven,  steeg  plot- 
seling het  water  daarin  met  kracht  op  en  liep  uit  zijn  mond 

over.      Dit  overloopen  duurt  heden  nog  voort. 

Dit  gaf  aanleiding  aan  den  heer  a.  croockewit,  om  in 

Maart  1873  in  zijn  tuin,  gelegen  vlak  bij  Amersfoort  aan  den 

Utrechtsen  en  straatweg,  eene  dergelijke  boring  te  doen.  Het 

terrein  ligt  hier  echter  hooger  dan  aan  de  andere  zijde  der  stad, 

omstreeks  3  meters  boven  het  punt,  waar  aan  den  Heiligenberg 

geboord   was;  en  toen  dientengevolge  het  water,  dat  in  de  pijp 
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opsteeg,  beneden  haar  mond  bleef  en  dus  niet  overliep,  gelijk 

in  dat  van  den  eerstgenoeinden  put,  werd,  nadat  de  pijp  tot 

eene  diepte  van  46  nieters  was  ingedreven,  de  poging  opgege- 
ven en  de  put  weder  gesloten.  Toch  was  die  poging  geenszins 

vruchteloos  geweest.  Het- was  namelijk  gebleken  dat  men,  op 
de  diepte  vau  15  meters,  eene  kleilaag  van  vrij  aanmerkelijke 

dikte  bereikt  had,  en  dat,  toen  men  deze  doorboord  had,  het 

water  uit  het  zich  daaronder  tot  op  eene  diepte  van  20  meters 

uitstrekkend  grof  zand  of  loopzand  met  kracht  in  de  pijp  op- 
steeg, zonder  echter,  gelijk  gezegd  is,  haar  mond  te  bereiken. 

Onder  dit  grovere  zand  volgde  lijn,  geel  zand,  tot  eene  diepte 

van  43,5  meters.  Toen  bereikte  men  wederom  eene  klei-  of 

leemlaag  van  omstreeks  1,5  meters  dikte,  en  daaronder  trof  men 

nogmaals  hetzelfde  fijne,   gele  zand  aan. 

De  heer  croockewit  heeft  de  goedheid  gehad  mij  de  bij  deze 

boring  verzamelde  stalen  ten  onderzoek  af  te  staan  Ik  kom 

daarop  beneden  terug. 

Steunende  op  de  bij  deze  eerste  putboringen  verkregen  on- 
dervinding, besloot  de  heer  paul  a.  huët,  directeur  der  toen  in 

aanbouw,  thans  in  werking  zijnde  Beijersch-bierbrouwerij,  een 
merkelijk  wijderen  put  op  het  terrein    van  deze  te  doen  boren. 

Dit  geschiedde  in  Juni  1 8 1 3 .  Toen  de  boor  tot  op  eene 

diepte  van  13  meters  onder  den  beganen  grond  was  doorge- 

drongen, bereikte  men  eene  kleilaag  van  ongeveer  ■  3  meters 
dikte,  en  nadat  deze  doorboord  was,  eene  laag  zand  met  schel- 

pen en  schelpfragmenten,  waaronder  eene  laag  grofkorrelig  loop- 
zand  volgde.  Daaruit,  namelijk  uit  eene  diepte  van  1 6  meters, 

steeg  het  water  met  kracht  in  den  put  op,  en  daar  het  bleek, 

dat  dit  water  van  uitmuntende  hoedanigheid  was  en  in  over- 
vloed toevloeide,  zoo  was  het  doel  bereikt. 

Volgens  eene  mededeeling  van  den  heer  huët  stond  het  ni- 

veau van  het  water  in  den  nieuwen  put,  gedurende  de  eerste 

dagen  na  de  boring,  1,275  meter  boven  dat  van  een  naburigen 

zakwaterput,  waaruit  sedert  eenige  weken  geen  water  was  ge- 
nomen. Dit,  in  verband  met  liet  bovenvermelde  feit  dat  de 

Nortonput  op  den  Heiligenberg  overloopt,  bewijst  dat  het 

uit  de  wellaag,  onder  de  klei,  opstijgend  water  onder  eene  vrij 

aanmerkelijke    drukking   staat  en  derhalve  afkomstig  is   van    de 
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westelijk  en  zuidwestelijk  van  het  Eemdal  gelegen  diluviale 

heuvels,  waaronder  de  op  weinig  meer  dan  een  vierde  uurs  van 

de  stad  gelegen  Amersfoortsche  berg,  die  zich  tot  eene  hoogte 

van  49  meters  boven  A.  P.  verheft,  de  naastbij zijnde  is. 

De  gunstige  uitslag,  aan  de  brouwerij  verkreeren,  deed  den 

heer  a.  croockewit  besluiten  op  zijne  kosten  drie  dergelijke 

putten  in  de  stad  zelve  te  doen  boren.  In  den  loop  van  dit 

jaar  zijn  daar  nog  twee  nieuwe  bijgevoegd.  Al  deze  putten 

geven  uitmuntend  water  in  zeer  groote  hoeveelheid.  De  heer 
Dr.  menalda  van  schouwenburg  vond  in  een  liter  daarvan  slechts 

0,129  gram  vaste  stoffen  en  daaronder  slechts  sporen  van  or- 
ganische stoffen.  Het  debiet  der  op  de  30  centimeters  wijde 

putbuizen  geplaatste  pompen  bedraagt,  of  bedroeg  althans  na 

de  eerste  vestiging,  niet  minder  dan  35  liters  per  minuut,  zon- 
der dat  het  gelukte  haar  lens  te  pompen. 

Bij  het  boren  dezer  putten  in  de  stad  is  tevens  behoorlijk 

gezorgd  voor  het  verzamelen  van  stalen  der  doorboorde  gron- 

den, en  deze  zijn  gedeponeerd  in  een  der  lokalen  van  de  Hoo- 

gere burgerschool,  waar  de  heer  menalda  van  schouwenburg  mij 

de  gewenschte  gelegenheid  verschaft  heeft  hen  aan  een  nader 

onderzoek  te  onderwerpen. 

Eindelijk  is  in  den  loop  van  dit  jaar  wederom  een  Nortonput 

met  goed  gevolg  geboord  op  last  van  den  heer  Mr.  w.  h.  de 

beaufort  op  eene  der  bij  zijn  landgoed  de  Treek  behoorende 

hofsteden,  gelegen  op  omstreeks  een  uur  afstands  van  Amersfoort. 

De  plaats  grenst  aan  de  Leusdensche  heide  en  aan  een  ook  op 

de  stafkaart  aangewezen  veentje.  De  heer  huët,  die  mij  dit 

het  eerst  heeft  medegedeeld,  voegt  er  nog  het   volgende  bij. 

//De  buis  is  twee  Engelsche  duimen,  dus  circa  5  centime- 
meters wijd;  de  geheele  ingedreven  lengte  bedraagt  16  meters, 

waarvan  vermoedelijk  1,2  meter  beneden  den  onderkant  der 

±  3  meters  dikke  kleilaag.  Het  water  wordt  tot  90  centi- 
meters boven  den  beganen  grond  opgebracht,  en  de  geheele 

opbrengst  aan  water  bedraagt  ongeveer  13000  liters  per  24  uren, 

wanneer  de  buis  tot  op  den  beganen  grond  wordt  afgesneden. 

Het  verschil  tusschen  het  hoogste  niveau,  d.  i.  90  centimeters 

boven  den  beganen  grond,  en  het  niveau  van  de  zakwaterput, 

waarin    de    buis    staat,  bedraagt  2,7     meter,     Hieruit  maak  ik 
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op    dat     het     terrein     op    hoogstens    3    meters    boven    A.    P. 

ligt.- De  heer  huët  zond  mij  tevens  een  klein  staal  van  de  door- 

boorde kleilaag,  en  van  het  daaronder  gelegen  zand  met  schel- 

pen. Daaruit  bleek  mij  overtuigend  dat  de  doorboorde  lagen 
in  de  hoofdzaak  volkomen  met  die  te  Amersfoort  overeen- 
stemmen. 

Ik  acht  het  overbodig  hier  eene  opsomming  te  geven  van 

al  de  gronden,  die  bij  elke  pntboring  te  Amersfoort  afzonder- 
lijk zijn  opgebracht.  Met  geringe  diepte  verschillen,  ten  deele 

voorzeker  afhankelijk  van  de  verschillen  in  niveau  der  opper- 
vlakte van  den  bodem  zelven,  heeft  men  overal  dezelfde  lagen 

doorboord.  Het  zal  daarom  voldoende  zijn  hier  de  lijst  te  doen 

volgen  van  de  gronden  uit  een  dezer  putten  opgebracht,  na- 
melijk van  die  in  de  Hellestraat,  bij  de  begraafplaats. 

Diepte. 

2,7  meters. 

3,6        // 

5,4        // 

6,3 
8,1 

9,0 

9,9 // 

11,0 
// 

12,6 // 
12,8 

'/ 

13,0 

16,8 

Fijn  kwartszand. 
Hetzelfde. 

Grof  zand,  met  grootere  kiezelsteenen,  als  in  grof 

rivierzand.     Eerste  wellaag  of  zakwaterlaag. 

Fijn  zand. 

Iets  grover,  geelachtig  zand,  moerasijzer-hou- 
dend. 

Hetzelfde,  met  gehuminceerde  planten-overblijf- 
sels. 

Zand,  als  op  8,1. 
Yeen. 

Veen. 

Zwartachtige  rivierklei,  met  stukjes  veen.  Geen 

opbruising  met  zuren,  geen  spoor  van  zee-orga- 
nismen. 

Blauwachtige  zeeklei,  uit  fijnkorrelig,  hoekig  gruis 

bestaande,  met  zuren  opbruisende.  Talrijke  pi- 
soferriten,  geen  Foraminiferen,  eenige  zeldzame 

schaaltjes  van  een  kleinen  Coscinodiscus  en  stuk- 

jes van  sponsnaalden,  die  niet  nader  bestembaar 

zijn. 
Dezelfde  blauwachtige  klei. 



Diepte. 

17,0  meters. 

17,2 
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Kleihoudend  zand  met  schelpen  :  Nassa  reticulala, 

Litlorina  liltorea.  Cerilhium  lima,  Ostrea  edu~ 

lis,  Mytilus  edulis,  Cardium  edule,  Venus  ro- 
rotundata,   Trigonella  plana,  Maclra  solida. 

Grover  zand  met  vele  schelpfragmenten  en  grootere 

gerolde  steenen.  Daaronder  stukken  graniet  met 

rood  e  veldspaath,  witte  kwarts  en  glimmer,  tot 

van  5  centim.  in  doorsnede.  Tweede  wellaag. 

De  lagen  in  de  overige  putten  zijn  nagenoeg  gelijk  in  za- 
menstelling  en  betrekkelijke  dikte.  Kleine  verschillen  komen  wel 

is  waar  voor.  Zoo  is  het  zand  op  4  tot  5  meters  diepte  in 

eenige  putten  veenhoudend,  in  anderen  niet.  Ook  zijn  uit  enkele 

putten  uit  de  eigent  lij  ke  veenlaag  stukken  kienhout  opgehaald, 

uit  anderen  niet.  Bij  de  boring  van  de  meest  westelijk  gele- 
gen put,  die  in  den  tuin  van  den  heer  croockewit,  schijnt 

geen  veen  aangetroffen  te  zijn.  Daarentegen  bevond  zich  daar 

op  korten  afstand  onder  de  oppervlakte  (0,6  met.)  een  oerbank 

van  ongeveer  1  meter  dikte.  Deze  plaatselijke  verschillen  zijn 

van  geringe  beteekenis. 

Gelijk  uit  het  bovengezegde,  aangaande  de  punten  waar  de 

boringen  geschied  zijn,  blijkt,  liggen  deze  binnen  eenen  driehoek. 

Deze  beslaat  eene  tamelijk  groote  uitgestrektheid,  die  men  op 

omstreeks  800  hectaren  kan  schatten.  Met  groote  waarschijn- 
lijkheid mag  men  derhalve  besluiten  dat  de  geheele  bodem  van 

het  Eemdal,  of  de  zoogenaamde  Geldersche  vallei,  in  hoofdzaak 

gelijke  zamenstelling  heeft.  Op  de  oppervlakkige,  uit  zandige 

klei  met  humus  bestaande,  laag,  volgt  zand  tot  op  de  diepte 

van  11  tot  13  meters.  Dit  zand  rust  op  eene  veenlaag,  waar- 
van de  dikte  oostwaarts  toeneemt  en  tot  omstreeks  3  meters 

klimt.  Onder  dit  veeu  ligt  eene  kleilaag  van  3  tot  4  meters 

dikte.  Het  bovenste  gedeelte  dezer  kleilaag  draagt  de  kenmer- 
ken van  uit  zoetwater,  het  onderste,  dikkere  gedeelte  die  van  uit 

zeewater  bezonken  te  zijn.  Die  klei  rust  op  kleiachtig  zeezand, 

met  talrijke  schelpen  van  zee-mollusken,  zoowel  Gasteropoden 
als  Lamellibranchien.  Deze  fossilenhoudende  laag  heeft  slechts 

eene  geringe  dikte  en  wordt  aangetroffen  op  eene   diepte  onder 
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de  oppervlakte  die  verschilt  van  16  tot  17  meters.  Daaronder 

bevindt  zich  zand,  dat  al  de  kenmerken  draagt  van  tot  het- 

zelfde diluviale  zand  met  erratische  steenen  te  behooren,  waar- 

uit ook  de  westelijk  en  oostelijk  van  het  Eemdal  gelegen  gron- 
den bestaan.  Met  name  komen  er  tamelijk  groote  stukken  rood 

graniet  in  voor,  geheel  gelijk  aan  dat  van  sommige  erratische 

blokken  in  de  naburige  heidestreken.  Eossilen  ontbreken  daarin 

geheel,  en  zuren  doen  geen  opbruising  daarin  ontstaan.  Of- 
schoon nu  slechts  in  een  der  putfcen  (die  in  den  tuin  van  den 

heer  croockewit)  de  boring  daarin  tot  op  eenigzins  aanmerkelijke 

diepte  (46  meters)  is  voortgezet,  zoo  mag  men  toch  als  waar- 

schijnlijk aannemen  dat  dit  zand,  uit  welks  bovenste,  grofkorre- 
lige laag  het  water  in  de  putten  opstijgt,  niet  anders  is  dan  eene 

voortzetting  van  de  westelijk  en  oostelijk  van  het  Eemdal  gelegen 

en  zich  daar  tot  heuvels  verheffende  diluviale  zandbedding.  De 

daarin  op  eene  diepte  van  43,5  meters  gevonden  leem  bruist 

niet  met  zuren  op  en  draagt  al  de  kenmerken  van  niet  anders 

dan  dezelfde  diluviale  leem  te  zijn,  die  men  ook  elders  op  ver- 
schillende diepten  in  onze  heidevelden  hier  en    daar  aantreft. 

Uit  een  en  ander  volgt  dat  de  thans  door  de  gronden  van 

het  Eemdal  ingenomen  plek  in  de  diluviale  of  quaternaire 

periode  door  de  zee  overdekt  is  geweest.  In  die  zee  mondde 

een  arm  van  den  Ehijn,  de  latere  Eems,  en  heeft  daar  een 

delta  gevormd. 

Indien  deze  voorstelling  juist  is,  dan  volgt  daaruit  tevens, 

dat,  sedert  het  begin  dier  deltavorming,  eenige  Mollusken,  die 

toen  aldaar  in  de  zee  in  grooten  getale  voorkwamen,  thans  niet 

meer  tot  onze  zeefauna  behooren.  Dit  geldt  bepaaldelijk  van 

Cerilhium  lima  en  Venus  rotundata.  De  overige  op  blz.  280. 

opgetelde  soorten  zijn  ook  thans  nog  in  de  zee  langs  onze  kus- 

ten vertegenwoordigd,  maar  deze  beide  soorten  niet.  Daaren- 
tegen zijn  juist  zij  bij  de  put  boringen  in  het  Eemdal  in  het 

grootste  aantal  te  voorschijn  gekomen.  Van  de  kleine  Cerilhium 

lima  *)  zoude  het  niet  moeielijk  zijn  uit    het  opgebrachte  zand 

*>  Omtrent  de  identiteit  der  met  dien  naam  aangeduide  soort  met  de  levende 
Cerithium  lima  bbüO.  verkeer  ik  echter  in  eenigen  twijfel.  In  het  algemeen  is 

deze  merkelijk  grooter,  en  ook  de  mond  der  schelp    heeft  een  iets  aoderen  vorm, 

VEESL.  EN  MEDED.  AFD.  NATUURK.  2dc  EEEKS.  DEEL.  VIII.  19 
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vele  honderde  exemplaren  te  verzamelen.  Veuus  rotundata  komt 

daarin  in  allerlei  grootte  voor,  van  2  centim.  lengte  af  tot  6  centim. 

toe,  iets  dat,  gepaard  aan  den  ongeschonden  toestand  van  vele 

der  gevonden  kleppen,  bewijst  dat  de  dieren  geleefd  hebben  op 

of  nabij  de  plek  waar  hunne  schelpen  gevonden  zijn. 

Eene  vergelijking  der  fossile  schelpen  in  den  bodem  van  het 

Eemdal  met  die,  welke  vroeger  door  mij  onder  Amsterdam  zijn 

gevonden  *),  leert  het  opmerkelijk  feit  kennen,  dat  al  de  soorten, 
die  in  het  Eemdal  gevonden  zijn,  ook  voorkomen  in  de  7  tot 

17  meters  dikke  zandlaag,  welke  onder  Amsterdam  op  diepten 

van  18,3  tot  22,8  meters  een  aanvang  neemt.  Ofschoon  eenige 

Amsterdamsche  soorten  tot  dusver  nog  niet  in  het  Eemdal  zijn 

teruggevonden,  is  de  overeenkomst  toch  zoo  groot,  dat  men  be- 
zwaarlijk twijfelen  kan  of  beide  formatiën  zijn  van  hetzelfde 

tijdperk,  en  vermoedelijk  maken  zij  eene  enkele  samenhangende 

laag  uit.  Inzonderheid  kenmerkend  is  in  beide  gevallen  de  aan- 
wezigheid van  de  niet  meer  tot  onze  fauna  behoorende  Cerithium 

lima  en  Venus  rotundata.  Deze  formatie,  in  een  alluvialen  bo- 

dem, boven  het  diluvium,  kan  niet  tot  een  der  pliocene  stelsels 

van  dumont  worden  teruggebracht.  Men  heeft  derhalve  recht  haar 

met  een  eigen  naam,  dien  van  het  Eem-stelsel  (Système 
Eèmien)  te  bestempelen. 

Door  dit  onderzoek  is  tevens  het  vraagstuk  aangaande  den 

samenhang  van  de  in  den  Amsterdamschen  bodem  gevonden 

lagen  met  die  in  de  ten  zuiden  daarvan  gelegen  deelen  des 

lands  nader  tot  zijne  volledige  oplossing  gebracht.  Men  kon 

namelijk  nog  altijd  in  twijfel  staan  of  de  machtige,  zich  van 

51  tot  56  meters  onder  A.  P.  tot  op  de  grootste  bereikte 

diepte,  namelijk  van  ongeveer  173  meters  onder  A  P.,  uit- 
strekkende zandbedding  inderdaad  eene  onderzeesche  voortzetting 

van  het  zand  der  zuidelijk  gelegen  diluviale  gronden  was.  Mijne 

vroegere  hypothese,  dat  van  de  Zeister  gronden  af  zich  het  di- 
luvium,   onder   het   alluvium  rondom  Utrecht  door,  zich  steeds 

gelijk  mij  gebleken  is  bij  eene  nadere  vergelijking  der  fossile  voorwerpen  met  die 
uit  de  Middellandsche  zee  in  het  Museum  van  den  Zoologischen  tuin  te  Amsterdam. 
Voorloopig  echter  zal  ik  dien  naam  voor  den  fossilen  vorm  behouden. 

*)  De    bodem  onder    Amsterdam.    Ferh.    der  eerste  klasse  van  het  Kon.  Ned. 
Instituut,  1852,  3de  reeks,  5de  deel. 
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dalend  naar  Amsterdam  voortzette,  om  daar,  overdekt  door  eene 

reeks  van  alluviale  lagen  op  eene  aanmerkelijke  diepte  terugge- 

vonden te  worden,  was,  —  gelijk  ik  bij  eene  vroegere  gelegenheid 

(Versl.  en  Meded.  1872,  6de  deel,  bl.  181)  heb  uiteengezet, — 
onhoudbaar  geworden,  sedert  het  bij  de  in  de  laatste  jaren  te 

Utrecht  verrichte  diepe  put  boringen  gebleken  was,  dat  van  zulk 

eene  voortzetting  geene  bewijzen  gevonden  worden.  Door  het 

onderzoek  van  den  bodem  van  het  Eemdal  is  dit  punt  thans 

tot  klaarheid  gebracht.  Hier  rust  de  laag  met  zeeschelpen  on- 
middellijk op  het  erratische  steenen  bevattende  diluviale  zand. 

Te  Amsterdam  bevinden  zich  tusschen  de  daaraan  beantwoor- 

dende lagen  en  de  bovenvlakte  der  zandbedding  nog  vier  la- 

gen (VIIE:  harde  kleimergel,  IX:  diatomeën-klei, 
X:  leemmergel,  XI:  dichte  kleimergel),  die  te  samen 
eene  dikte  van  omstreeks  15  tot  26  meters  hebben.  Dit  be- 

wijst alleen,  dat,  toen  de  deltavorming  van  de  Eem  begon,  de 

zee,  ter  plaatse  waar  nu  Amsterdam  ligt,  ongeveer  even  zooveel 

dieper  was  en  dat  het  door  de  Eem  in  zee  gevoerde  slib  eerst 

op  grooteren  afstand  van  haren  mond  werd  medegevoerd  om 

vervolgens  daar  te  bezinken.  Of  men  deze  tusschenliggende 

lagen  nog  tot  het  diluviale  of  tot  het  alluviale  tijdperk  rekent, 

is  tamelijk  onverschillig,  sedert  men  weet  dat  beide  tijdperken 

geenszins  door  scherpe  grenzen  van  elkander  gescheiden  zijn, 

maar  allengs  in  elkander  overgaan. 

Dat  het  Eemstelsel  als  formatie  merkelijk  jonger  is  dan  het 

jongste  tertiaire  stelsel  in  België,  door  dumont  met  den  naam 

van  Scheldestelsel  (Syslème  Scaldisien)  onderscheiden,  omdat  het 

in  den  omtrek  der  Schelde  bij  Antwerpen  te  voorschijn  komt, 

is  in  elk  geval  duidelijk.  Of  de  door  mij  onder  Gorinchem 

op  de  diepte  van  120  meters  gevonden  zeeformatie,  welke  zich 

nog  minstens  60  meters  dieper  voortzet,  tot  dit  Système  scal- 

disien moet  gebracht  worden,  is  nog  eenigszins  onzeker  *). 
Daarentegen  is  het  thans  met  volkomen  zekerheid  uitgemaakt, 

dat  dit  stelsel  op  aanmerkelijke  diepte  onder  Utrecht  voorkomt. 

Dit  is  mij  gebleken  door  het  onderzoek  der  grondstalen  die  opge- 

*)  Men  zie  hierover:  De  bodem  onder  Gorinchem,  in  de  Verh.  uitgegeven  door 
de  Commissie  voor  de  Geol.  Kaart,  Dl.  II,  blz.  104,  en  staring,  De  bodem  van 
Nederland,  II,  blz.  131  en  161. 

19* 
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bracht  zijn  bij  de  putboring  aldaar  op  het  Vreeburg,  en  van  de 

zeer  talrijke  schelpen  (Turritella  triplicata,  Natica  crassa,  Naiica 

helicina,  Buccinum  elegans,  Buccinum  elongatum,  Buccinum  la- 
biosum,  Fusus  contrarius,  Fusus  comeus,  Nassa  reliculata, 

Pleurosoma  semimargmatus,  Cyprina  islandica,  Corbula  planu- 

lata,  Nucula  margaritacea,  Cardium  edule,  Mya  arenaria,  Tel- 

lina Benedenii,  Tellina  solidula,  Tellina  fabula,  Lucina  anti- 
quata,  Mytilus  edulis,  Astarte  plana,  Astarte  Galeottii,  Pecten 

opercularis,  Pecten  recondilus  e.  a.),  die  aldaar  gevonden  zijn 

in  de  lagen,  welke  zich  van  160  nieters  tot  op  265  meters 

diepte  (de  grootste  diepte  waartoe  de  boor  tot  dusver  is  door- 
gedrongen) uitstrekken. 

Ren  groot  aantal  der  aldaar  aanwezige  soorten  zijn  dezelfde 

als  die,  welke  in  den  Antwerpschen  bodem  en  in  den  daarmede 

isochronen  engelschen  crag  voorkomen.  Later,  wanneer  het 

onderzoek  afgeloopen  is,  hoop  ik  daarop  terug  te  komen.  Nu 

stip  ik  hier  slechts  aan,  dat  van  de  schelpen,  die  kenmerkend 

voor  het  Eeinstelsel  zijn,  onder  Utrecht  geen  sporen  voorko- 
men. De  bodem  aldaar  is  derhalve,  wat  zijne  vorming  betreft, 

geheel  onderscheiden  van  die  van  het  Eemdal  en  van  die  on- 
der Amsterdam. 

Niet  onwaarschijnlijk  is  het  echter,  dat,  bij  diepere  boringen  in 

het  Eemdal,  men  daar  eindelijk  dezelfde  laag  met  schelpen  als  die 
welke  onder  Utrecht  voorkomt  bereiken  zoude.  Men  kan  zelfs 

vermoeden,  dat  de  boorput  op  de  Zeister  heide  tot  daartoe  door- 

gedrongen is  en  dat  het  trouwens  zeer  gebrekkig  bekend  ge- 
worden schelpstukje,  dat  gevonden  is  op  i  6 1  meters  diepte  en 

aan  een  Corbula  deed  denken  *),  de  aanwezigheid  van  die  laag 
aldaar  aanduidt.  Echter  is  dit  nog  hoogst  onzeker.  Alleen  la- 

tere onderzoekingen, '  in  het  werk  geste] d  wanneer  wederom 
diepe  putboringen  in  die  streken  daartoe  de  gelegenheid  ver- 

schaffen, kunnnen  dit  vraagstuk  doen   uitmaken. 

Men  zie  hierover:   staring,  De  bodem  van  Nederland,  II,  blz.  129. 



BUDKAGE  TOT  DE  KENNIS 

VISSCHENGESLACHT     XIPÜOPRORUS    Heck. 

Prof.     H.     WEYENBEKGiï. 
rhil.  nat.  Br. 

In  1813  is  door  Prof.  j.  j.  heckel  een  geslacht  uit  Z.  Ame- 

rika beschreven,  onder  den  naam  van  Xiphophorus,  en  door  hem 

in  de  familie  der  Poeci]ién  gerangschikt  "*).  Het  buisachtig 
paringsorgaan,  bij  de  mannetjes  aanwezig,  gaf  heckel  tot  den 

naam   Xiphophorus  gereede  aanleiding. 

Het  geslacht  behoort,  zooals  ik  reeds  zeide,  in  de  kleine  fa- 

milie der  Cyprinodonloiden  of  Poeciloiden  te  huis,  eene  familie 

der  Teleostei  arl  kropt  erygii  physostomi,  welke  gewoonlijk  als 

overgaugsfamilie  tusschen  de  Salmonoiden  en  Cyprinoiden  in 

het  systeem  geplaatst  wordt,  in  navolging  van  agassiz. 

Als  familiekenmerken  zij  het  voldoende  mede  te'deelen,  dat 
de  tusschenkaak  den  geheelen  bovensten  mondrand  vormt,  even- 

als bij  de  Cyprinoiden:  coeca  en  pijlorusaanhangseis  ontbre- 

ken ;  zij  hebben  een  rugvin  en  komen  ook  in  lichaamsvorm  en 

habitus  met  de  Cyprinoiden  overeen.     Zij  onderscheiden  zich  er 

*)  Zie  Sitzuvgsberichte  der  Kais.  Akad.  d.  Wissenschaften  zu  Wien.  3  Heft. 

Math.  nat.  Cl.  1845.  p.  161-  175  (2  Taf.).  —  (Het  opstel  is  mij  ontoegankelijk 
hier  in  deze  binnenlanden,  ik  ken  alleen  den  titel.) 

[Op  verzoek  van  den  Heer  weyekbergh  heb  ik  de  door  hem  gegeven  beschrij- 
ving vergeleken  met  die,  welke  heckel  gegeven  heeft  van  de  drie  soorten  van 

Xiphophorus  (X.  Hellenii,  X.  dimaculatus  en  X.  gracilis),  die  alle  drie  leven  in 
een  kleine  beek  van  het  gebergte  Orizaba,  in  Mexico.  Het  is  mij  daarbij  gebleken, 
dat  het  door  hem  onderzochte  vischje  zonder  twijfel  tot  dit  geslacht  behoort  en 
dat  bet  genoeg  verschilt  van  elk  der  drie  bekende  soorten,  om  als  eene  nieuwe 
soort  beschouwd  te  worden.]  F.  harting. 
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anderzijds  van  door  de  kleine  tanden  aan  de  kaken  en  op 

de  bovenste  en  onderste  keelbeenderen,  waar  die  tandjes  zeer 

dicht  opeen  staan,  door  het  meerder  aantal  kieuwdekselvliesstra- 

len  (4 — 6)  en  door  de  enkelvoudige  zwemblaas,  waarmede  geen 
gehoorbeentjes  in  verband  staan;  zij  dragen  groote  schubben 

die  zelfs  den  kop  en  de  wangen,  het  kiemdekselvlies,  ja,  ook 
soms  de  borstvinnen  bekleeden. 

De  voornaamste  geslachten  dezer  familie  zijn :  Anablebs  Art., 

Poecilia  Schneid  (=  Mollienesia  Lesueur  ($)  ),  Orestias,  Valenc, 

Fundulus  Lacèp.,  Gambusia  Poey,  Zygonectes  Agass.,  Cypri- 

nodon  Lacèp.  (=  Lebias  Cuv.),  Tellia  Cuv.,  Panchax  Valenc, 

Aplocheilus  McL.  en  Xiphophorus  Heek. 

De  drie  eerste  geslachten  en  het  laatste  komen  alleen  in  Z. 

Amerika  voor,  de  drie  volgende  alleen  in  N.  Amerika,  de  beide 

voorlaatste  in  Azië  (O.-Indië),  terwijl  eindelijk  Cyprinodon  in 

N.  Amerika  en  Europa  en  Tellia  in  Afrika  vertegenwoor- 

digd zijn. 
De  soorten  van  deze  geslachten  zijn  allen  kleine  dieren, 

meestal  ter  grootte  van  4 — 10  centim.  De  grootste  soort  is 
20  centim.  lang  {Oreslias  Cuvieri  Valenc). 

Verscheidene  geslachten  zijn  door  belangrijke  eigenaardig- 
heden merkwaardig,  waarover  ik  hier  echter  niet  verder  zal 

uitwijden;  zoo  b.  v.  de  geslachten  Anablebs,  Poecilia  en 

Xiphophorus  doordat  zij  levendbarend  zijn. 

Reeds  kort  na  mijne  aankomst  alhier  trok  een  e  soort  van  het 

geslacht  Xiphophorus  Heek.,  die  ik  Xiphophorus  Heckelii  noem, 

en  welke  in  de  rivier  Primero  en  in  de  acequien  alhier  vrij 

talrijk  te  vinden  is,  mijne  aandacht,  en  weldra  vond  ik  ook 

exemplaren  die  in  ver  gevorderden  staat  van  zwangerschap  waren. 

Ter  baring  zoeken  zij  meest  de  kleine  acequien  op. 

Eenmaal  mijne  aandacht  op  het  diertje  gevestigd  hebbende, 

heb  ik  het  tot  een  voorwerp  van  meer  nauwkeurig  onderzoek 

gemaakt,  waarvan  ik  de  resultaten  hier  kortelijk  wil  mededee- 

len,  mij  daarbij  hoofdzakelijk  bepalende  tot  de  geslachtsorganen 

en  de  jongen. 

Ter  herkenning  der  soort  moge  het  volgende  voorafgaan. 

De  geelwitte  kleur  van  den  buik  gaat  naar  de  zijden  in  een 

glanzig  grauw  over,  en  men  ziet    daar  gewoonlijk    drie  of  vier 
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stippellijnen;  die,  welke  het  dichtst  bij  den  rug  liggen,  zijn 
echter  vaak  onduidelijk  doordat  zij  met  de  grijszwarte  kleur  des 

rugs  versmelten ;  gewoonlijk  zijn  die  stippellijnen  ook  aan  de 

voorste  helft  des  lichaams  minder  duidelijk  dan  aan  de  achter- 

ste helft.  De  rug  is  plat  en,  zooals  ik  reeds  zeide,  grijsachtig 

zwart;  ook  de  kop  is  plat.  De  vinnen  zijn  allen  klein  en  kleur- 

loos. De  breede,  regelmatige  staart  is  eer  groot  dan  klein  te 

noemen.     De  snoet  is  stomp. 

De  kleur  dezer  vissch en  biedt  eenige  verschillen  aan ;  ik  vond 

zeer  donkere,  bijna  zwarte,  en  zeer  lichte  exemplaren.  Bij  de 

lichtere  ziet  men  in  elke  schub  van  den  rug  een  donkerder 

kern,  hetgeen  bij  de  donkergekleurden  niet  meer  zichtbaar  is, 

evenals  bij  dezen  dan  ook  de  straks  vermelde  stippellijnen  on- 

duidelijker worden.  De  wijfjes  zijn  veel  grooter  dan  de  man- 

netjes, en  bij  de  laatsten  zijn  de  stippellijnen  gewoonlijk  dui- 
delijker en  de  vorm  zijdelings  platter.  De  lengte  van  een 

wijfje  is  gewoonlijk  6  a  6'/2  centim.,  die  van  een  mannetje 
zelden  meer  dan  4  a  4'/2  centim. 

Dat  de  schubben  groot  zijn,  heb  ik  reeds  bij  de  fainilieken- 

m erken  medegedeeld,  en  om  dien  verschillenden  vorm  van  schub- 

ben uit  verschillende  gedeelten  der  huidbekleeding  te  doen  uit- 

komen, heb  ik  een  drietal  mikroskopische  afbeeldingen  toege- 

voegd. Figuur  9  is  een  schub  van  de  zijden;  men  ziet  dat 

de  concentrische  strepen  hier  zeer  dicht  op  elkaar  liggen  en  de 

kammen  der  schub  als  't  ware  gezamenlijk  uit  de  kern  ont- 
springen en  zich  dan  waaiervormig  naar  den  vrijen  rand  uit- 
breiden. Om  de  kern  ziet  men  duidelijk  de  beenstructuur 

optreden,  eenige  beenligchaampjes  n.  1.  vertoonen  zich,  hetgeen 

vooral  bij  de  foetus  zeer  duidelijk  in  het  oog  valt  en,  zooals 

bekend  is,  in  vischschubben  eene  zeldzaamheid  is.  In  verhou- 

ding tot  de  grootte  des  diers  hebben  de  Cyprinodonten  de 

grootste  schubben,  en  dat  deze  alzoo  beter  dan  andere  visch- 

schubben de  beenstructuur  vertoonen  is  niet   zoo  verwonderlijk. 

In  figuur  10,  eene  schub  der  rugstreek,  ziet  men  niet  al- 

leen een  anderen  vorm,  maar  ook  een  eenigszins  gewijzigde 

structuur;  de  concentrische  streepen  staan  hier  veel  verder  van 

elkaar,  de  kern  is  grooter,  en  de  kammen,  wel  verre  van  tot 

de    kern    te  raken,  zijn  kort  en  meer  in  getal.     Ook  hier  zijn 
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enkele     beenlichaampjes,     hoewel   meer    onder    dan    rondom    de 

kern  verstrooid,  duidelijk  waar   te  nemen. 

In  figuur  11  eindelijk  ziet  men  eene  schub  der  buitenzijde, 

die  meer  den  cirkelvorm  nadert,  terwijl  de  kammen  in  aantal 

en  plaatsing  weder  meer  tot  die  van  de  schub  der  zijde  nade- 

ren. Deze  schubben  zijn  zeer  helder,  en  beenligchaampjes  zijn 
er  niet  in  te  zien.  De  kern  echter  is  troebeler  dan  die  der 

vorigen.  De  kammen  van  alle  schubben  vertoonen  golfvormige, 

dicht  op  elkander  geplaatste  lijntjens,  zooals  verder  uit  mijne 

figuren  te  zien  is. 

Eiguur  4  geeft  den  doorsnedevorm  van  den  visch,  doorgesneden 

onder  de  maag,  en  fig.  5  bij  doorsnede  op  eenigen  afstand  van 

den  staart.  Opent  men  den  visch  door  haar  van  uit  den  anus  naar 

de  beide  zijden  open  te  knippen  en  dan  vervolgens  de  snede 

aan  de  zijden  tot  aan  de  kieawopening  te  vervolgen  en  het 

afgesneden  stuk  weg  te  nemen,  dan  ziet  men  den  darm  in  eene 
sterke  kronkeling  liggen  en  terzijde,  rechts  van  het  rectum,  komt 

het  ovarium  (de  uterus)  even  te  voorschijn,  overigens  blijft  dit 

onder  den  darm  verborgen.  De  darm  verwijdt  zich  eenvoudig 

tot  een  maag  zonder  blinden  zak  of  pylorus-aanhangsels.  Is  de 
maag  gevuld  dan  treedt  het  verschil  tusschen  maag  en  darm 

een  weinig  duidelijker  op;  in  leegen  toestand  is  het  verschil 

tusschen  maag  en  darm  bijna  niet  merkbaar.  De  platte,  on- 

regelmatig-v ierkante  lever  bedekt  de  maag  gedeeltelijk.  Zie 

figuur  1. 
Tn  figuur  2  ziet  men  het  rectum  en  het  tegen  het  rectum 

aanliggend  onderst  gedeelte  van  den  eileider,  beiden  uitmondend 
in  eene  kleine  ruimte,  een  voorhof  die  als  cloaca  te  beschou- 

wen is.  Men  ziet  in  figuur  2  den  visch  alzoo  van  terzijde.  In 

figuur  8  heb  ik  den  bodem  van  de  cloacaal-ruimte  voorgesteld ; 
de  opening  van  den  anus  is  grooter  en  ronder  dan  die  van  de 

geslachtsorganen,  welke  laatste  daarenboven  ten  deele  in  plooien 

verborgen  ligt. 

In  fig.  Ö  ziet  men  de  cloacaal-opening  van  buiten,  in  geslo- 
ten toestand  ;  de  golfvormig  gebogen  onderlip  heft  zich  bij  de 

sluiting  een  weinig  omhoog,  en  de  bovenlip  valt  als  een  ooglid 
toe,  totdat  zij  de  onderlij)  raakt.  Het  geheel  is  als  door  een 

randje    omgeven.      !Na  den  dood  staat  de  opening  meestal  open 
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en  doet  zich  dan  voor  als  in  fig.  7  ;  de  onderlip  trekt  zich  bij 

het  openen  een  weinig  terug,  terwijl  de  bovenlip  volkomen  op- 
getrokken is ;  de  genitaalopening  is  hier  nog  door  de  onderlip 

bedekt.  In  figuur  8  zijn  de  onder-  en  bovenlip  kunstmatig  en 

met  geweld  van  elkander  verwijderd  om  de  genitaalopening  te 
doen  zien. 

Figuur  1  is  iets  meer  dan  natuurlijke  grootte,  figuur  2  nog 

iets  grooter  en  de  figuren  6,   7   en   8   zijn  zeer  vergroot. 

Neemt  men  bij  het  openen  van  den  visch  het  buikvlies  niet 

weg,  dan  ziet  men  het  als  een  aan  de  buitenvlakte  zilverglanzig 

vlies  de  gezamenlijke  ingewanden  bedekken;  aan  de  binnen- 

vlakte  is  het  zwart  met  paarschen  weerschijn. 

De  uterus  —  of,  wil  men,  —  de  tot  marsupium  vervormde 
eileider  en  eierstok  is  een  lang  flauw  gebogen  orgaan,  aan  den 

verbreeden  top  door  een  sleufje  een  spoor  van  deeling  in  twee 

ongelijke  deelen  vertoonend;  het  grootste  dezer  deelen  steekt 

boven  het  kleinere  uit.  Aan  de  rugvlakte  van  den  top  is  een 

dunne  maar  sterke  band  bevestigd,  die  het  geheele  orgaan  steun 

en  stevigheid  geeft  door  zich  aan  de  maag  en  het  onderste 

gedeelte  van  den  oesophagus  te  hechten.  De  top  van  den  ute- 
rus reikt  ongeveer  tot  aan  de  maag.  Ik  heb  dit  deel  in  iets 

meer  dan  dubbele  grootte  in  figuur  3  afgebeeld. 

Dat  niet,  zooals  bij  enkele  andere  visschen,  b.  v.  bij  de  baars, 

bij  Zoarces  viviparus,  Orthragoriscus,  enz  slechts  één  eierstok 

tot  ontwikkeling  is  gekomen  en  de  andere  rudimentair  is  ge- 
bleven, maar  integendeel  dit  ongepaarde  orgaan  hier  ontstaan 

is  door  vergroeiing,  versmelting  der  beide  eierstokken,  gelijk 

ook  bij  Anapleps,  Balistes  en  anderen  het  geval  is,  blijkt  uit 

deze  sleuf vormige  insnoering  aan  den  top  duidelijk,  al  blijkt  er 
ook  tevens  uit  dat  de  linker  niet  zoo  ontwikkeld  is,  kleiner  is 

gebleven  voor  de  vergroeiing  dan  de  rechter. 

De  ruimte,  die  in  de  buikholte  tusschen,  vooral  terzijde  van 

de  ingewanden  open  blijft,  is  vrij  aanzienlijk ;  vooral  achter  den 

uterus  is  deze  ruimte  belangrijk.  Door  deze  inrichting  is  het 

mogelijk,  dat  de  uterus  in  zijn  sterkste  uitzetting,  als  hij  geheel 
met  jonge  vischjes  is  gevuld,  toch  in  de  buikholte  besloten 

kan  blijven,  zonder  drukking  op  de  andere  organen  uit  te  oefe- 

nen.    Daar    iu  den  tijd  der   zwangerschap    ook    de  buik  wanden 
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zich  nog  merkbaar  uitzetten,  de  visch  dikbuikig  wordt,  zoo 

is  er  dus  voor  eene  voldoende  ruimte  voor    de  jongen  gezorgd. 

Ik  vond  in  ver  gevorderden  staat  van  zwangerschap  de  jonge 

vischjes  tot  onder  het  begin  van  het  kieuwdekselvlies  en  ach- 

terwaarts tot  onder  de  rugvin.  Meestal  waren  de  jongen  bij 

de  dertig  in  getal  en  bij  hunne  geboorte  bijna  1,5  centim, 

lang,  maar  zeer  dun,  hoogstens  2,5  millim.  breed. 

In  figuur  1 2  heb  ik  de  ligging  der  ingewanden  en  den  uterus, 

van  de  zijde  gezien,  voorgesteld.  Men  denke  zich  dit  stuk  als 

ongeveer  passend  op  de  gedeelten  der  ingewanden,  die  men  in 

figuur  2  ziet.  In  figuur  12  is  de  darm  onder  de  maag  af- 

geknipt. 
De  volgende  figuren  hebben  op  de  geslachtsorganen  en  de 

ontwikkeling  der  jongen  betrekking. 

Om  de  cloaca  ziet  men  gedurende  het  leven  dikwijls  een 

roodachtige  kleur. 

De  ovariën  hebben  uitwendig  een  roodachtig  geele  kleur,  aan 

den  top  iets  donkerder  dan  aan  het  overig  gedeelte.  Het  ge- 
heel is  een  zeer  dikwandig  orgaan,  althands  in  on  bevruchten 

toestand,  met  enkele  spiervezelen  in  den  wand,  die  overigens 

uit  bindweefsel  en  bloedvaten  bestaat.  Opent  men  het  orgaan 

overlangs,  dan  ziet  men  dat  deze  dikwandigheid  ontstaat  door- 
dat het  inwendig  bekleedsel  in  talrijke  overlangsche  plooien  ligt, 

waarvan  drie  zich  als  hoofdpiooien  vertoonen.  De  grootste  van 

deze  drie  is  die,  welke  overeeukomt  met  het  sleufje  uitwen- 

dig aan  den  top,  en  die  zoo  het  geheel  in  twee  ongelijk  groote 

helften  bijna  verdeelt.  De  grootste  dezer  helften,  de  rechter, 

is  door  een  groote  plooi  nog  eens  in  tweeën  gedeeld,  terwijl 

de  derde  hoofdplooi,  waardoor  in  mijne  figuur  1 3  juist  de  snede 

gemaakt  is,  schuin  tegenover  de  eerste  ligt.  Deze  plooien  ver- 
deelen  alzoo  de  inwendige  holte  in  drieën,  welke  drie  deelen 

dan  bijna  even  groot  zijn.  Het  blijven  echter  dikke  plooien 

en  geene  tusschenschotten.  De  doorsnede  doet  zich  dus  voor 

zooals  figuur  IS  vergroot  voorstelt,  met  een  holte,  een  kanaal, 
in  het  midden.  Tusschen  deze  hoofdpiooien  liggen  eene  menigte 

kleineren,  die  zoo  talrijk  zijn,  dat  zij  meestal  naast  elkander  liggen. 

Als  het  orgaan  zich  bij  bezwangering  uitzet,  verdwijnen  de  meeste 

dezer  kleinere  plooien  en  de  inwendige  holte  wordt  alsdan  dus  grooter. 
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De  geheele  uterus  is  van  een  weivliesachtig  vlies  omgeven, 

welks  dunheid  eerst  bij  volkomen  zwangeren  toestand  recht 

duidelijk  wordt ;  het  is  dan  zoo  dun  en  helder,  dat  men  de 

jonge  visschen  geheel  er  doorheen  kan  zien,  bijna  alsof  er  niets 

om  hen  henen  was;  althands  op  zeer  enkele  plaatsen  is  dit  zeer 
sterk. 

Aan  den  top  dragen  de  hoofdplooien  klierachtige,  in  lobjes 

verdeelde  organen,  de  eigenlijke  ovariën,  waarin  de  eieren  ont- 

staan, alleen  het  bovenst  gedeelte  is  dus  als  ovarium,  het  ove- 
rig gedeelte  als  een  tot  uterus  of  marsupium  gewijzigde  o viduct  op 

Ie  vatten.  De  eieren  liggen  binnen  in  folliculi  in  dit  stroma,  dat 

hoofdzakelijk  uit  bindweefsel  en  vaten  bestaat,  tot  zij  rijp  worden, 

en  treden  dan  naar  buiten;  de  vorm  is,  voordat  zij  naar  buiten 

treden,  eenigszins  ovaal,  zoodra  zij  naar  buiten  treden  rond ;  voor 

zij  naar  buiten  treden  ziet  men  er  in  eene  fijn-korrelige  massa, 
zoodra  zij  naar  buiten  zijn  getreden  ziet  men  duidelijk  kleine 

cellen.  Zie  figuur  14  en  15,  die  beiden  op  dezelfde  schaal  ge- 
teekend  zijn.  De  grootte  van  het  ovulum,  zoodra  het  naar 

buiten  in  de  holte  van  het  marsupium  treedt,  is  0,25  in  inillim. 
in  diameter. 

In  figuur  16  ziet  men  bij  mikroskopische  vergrooting  zulk 

een  gedeelte  van  de  aan  de  plooien  bevestigde  eierstokken  met 

de  folliculi  er  in,  terwijl  die,  welker  eieren  op  het  punt  zijn  van 

tusschen  de  lobjens  naar  buiten  te  treden,  iets  grooter  zijn 

geteekend.  Zoodra  de  eitjes  vrij  in  het  marsupium  liggen,  da- 

len zij  min  of  meer  naar  het  achterste  (onderste)  gedeelte  af, 

waar  zij  vervolgens  tusschen  de  plooien  blijven  vastzitten,  zoo- 

als  ik  in  figuur  13  tevens  heb  voorgesteld;  daar  vangen  zij 

spoedig  aan  zich  te  ontwikkelen. 

Ik  heb  echter  nooit  in  de  moeder  zooveel  jongen  gevonden 

als  ik  eieren  in  de  ovariën  zag,  en  daaruit  maak  ik  op,  dat 

vele  eieren  verloren  gaan,  doordien  zij  tot  het  eind  van  den 

oviduct  door  loopen,  dus  niet  tusschen  de  plooien  vast  raken, 

en  in  het  water  vallen  en  te  gronde  gaan.  Misschien  worden 

er  ook  gereabsorbeerd. 

Een  eitje,  zooals  het  is,  als  het  zich  reeds  tusschen  een 

plooi  heeft  vastgezet,  ziet  men  'in  figuur  17  zeer  vergroot.  De 
wand  heeft  zich  dan  duidelijk  afgezet  en    vertoont  eene   mikro- 
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pyle,  die  in  vorm  en  voorkomen  eene  groote  overeenkomst 

vertoont  met  die  van  het  ei  van  Cyprinus-soorten.  De  inhoud 

is  min  of  meer  doorschijnend  geworden,  vooral  in  't  midden, 
behalve  de  excentrische  kern  en  het  kernlichaampje,  ziet  men 

er  in  eenige  onduidelijke  cellen.  Rij  beginnende  ontwikkeling 

wordt  het  ei  troebel  en  geelachtig,  en  kort  daarna  wordt  de 

plaats  der  kiemschijf  ondoorzichtig,  terwijl  in  den  voedingsdooier 

enkele  bolletjens  duidelijker  optreden,  totdat  na  weinige  dagen 

de  kiem  den  eigenaardigen  kap- vorm  begint  te  vertoonen,  die 

zich  allengs  zijwaarts  uitbreidt  en  verder  ontwikkelt.  De  bij- 
zonderheden der  latere  ontwikkeling  der  eieren  zullen  wij  hier 

niet  verder  vervolgen,  daar  zij  den  algemeen  bekenden  gang  der 

ontwikkeling  der  eieren  der  teleostiers  volgen  *)  en  mij  geen  e 
bijzondere  afwijkingen  of  eigendommelijkheden  te  dien  opzichte 

zijn  voorgekomen. 
De  plooien  in  den  uterus  nemen  bij  de  ontwikkeling  der 

eieren  in  omvang  toe,  worden  aan  de  binnenzijde  vlokkig  en 

bloedrijker  en  zoo  los  van  weefsel,  dat  de  jonge  vischjes  er 

in  gewikkeld  liggen  als  tusschen  watten.  Het  is  eene  uitzon- 
dering als  tusschen  twee  foetus  geen  vlokje  zich  bevindt,  al 

is  het  ook  somtijds  zeer  klein.  Het  is  echter  niets  meer  dan 

inwikkeling,  daar  van  eene  nauwere  verbinding  tusschen  deze 

vlokkige  massa  en  de  jongen  geen  spoor  is  waar  te  nemen. 

Van  een  eigenlijk  uitkomen,  n  ausschlupfen"  der  eieren  kan 
geen  sprake  zijn,  integendeel  zou  ik  geneigd  zijn  aan  te  nemen, 

dat  tegen  den  tijd  dat  de  eischaal  te  klein  zou  worden  voor 

het  jonge  dier,  die  eischaal  (membrana  vitellina)  als  van  zelf 

verdwijnt,  geabsorbeerd  wordt,  en  zoo  doende  de  vischjes  vrij 

komen  te  liggen  tusschen  de  plooien  en  vlokken  des  marsu- 

piums.  Als  zij  alsdan  pas  vrij  zijn  geworden,  zijn  zij  ten  deele 

nog  zeer  onvolmaakt,  bestaande  uit  een  dik  kopeinde,  terzijde 

de  zwarte  oogstippen  vertoonend  en  een  snel  dun-wordend  staart- 
einde.  Van  appendiculaire  organen  is  dan  nog  niets  te  zien  dan 

eenige  spleten  aan    de   buikzij  de,   en    het  darmkanaal  is  als  een 

*)  Zie  o.  a.  LERtBonixr-T,  in  Ann.  d.  Scienc,  nat.  Zool.,  4rne.  série  XVI  (1861; 

p.  124,  etc. 
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Waasachtig  orgaan  aangeduid,  terwijl  een  gedeelte  des  voedings- 
dooiers nog  in  de  buikholte  is  waar  te  nemen.  De  grootte  van 

het  embryo,  dat  men  eigenlijk  reeds  foetus  mag  heeten,  is  dan 
2,5  miliim. 

De  ontwikkeling  van  het  embryo  moet  na  de  bevruchting 

snel  voortgaan;  naar  mijne  schatting  verloopt  tusschen  de  be- 
vruchting en  het  vrij  worden  van  het  embryo,  d.  i.  tot  het  de 

boven  aangegeven  grootte  heeft,  twee  a  drie  weken,  of  onge- 
veer 20  dagen.  De  jongen  vindt  men  in  verschillende  grootte 

in  de  moeder-. lieren  van  het  laatst  van  September  tot  half  De- 

cember, het  meest  in  November  en  't  laatst  van  October. 
De  grootte  en  het  ontwikkelings-stadium  der  jongen  in  het- 

zelfde dier  loopt  niet  ver  uiteen,  zoodat  naar  mijne  berekening 

tusschen  de  beginnende  ontwikkeling  van  het  eerste  en  die  van 

het  laatste  ei  hoogstens  een  vijftal  dagen  verloopt.  Is  het  foetus 

(fig.  19)  eenmaal  vrij  gemorden,  dan  gaat  het  snel  voort  te 

groeien;  na  een  week  is  het  dan  zooals  figuur  20  en  21  ver- 
toont en  van  de  daarbij  aangegeven  grootte.  Het  gelijkt  dan 

eenigzins  op  eene  kikvorsen  -larve ;  de  dikke  kop  gaat  snel  in 
een  spits  staarteinde  over,  de  oogen  beginnen  uit  te  puilen  en 

een  zwarte  middenstip  (pupil)  te  vertoonen;  voor  de  oogen  ver- 

toont zich  een  lijntjen,  dat  het  bekgedeelte  van  den  kop  af- 
scheidt, en  het  geheel  is  als  van  een  wijde  huidplooi  omgeven. 

Ziet  men  zulk  een  foetus  van  terzijde,  als  in  figuur  1 2,  dan  ziet 

men  duidelijk  de  buikholte  als  een  lange,  driehoekige  ruimte  en 

daarvoor  de  achlerlijn  van  de  kieuw  deksels.  Tn  een  moedervisch, 

die  ik  in  dit  tijdperk  opende,  vond  ik  ook  eenige  foetus  met 

omgekruld  staarteinde  als  in  figuur  22  ;  hier  was  de  lijn,  die 

het  bekgedeelte  afscheidt,  nog  niet  te  zien.  De  foetus  zijn  dan 

geheel  blaauwachtig  wit  en  weinig  doorschijnend,  behalve  de 

buikholte,  die  nog  zeer  glazig  schijnt  (de  volwassen  visschen 

daarentegen  zijn  tegen  het  licht  gezien,   zeer   doorschijnend). 

Met  het  grooter  worden  der  jongen  houdt  nu  de  zwelling, 

uitzetting,  en  het  doorschijnend-worden  van  het  marsupium  ge- 
lijken tred,  zoodat  het  in  de  volgende  week  zich  vertoont,  in 

grootte  en  vorm,  zooals  in  figuur  26  is  afgebeeld.  Men  ziet 

dan  de  groote,  zwarte  oogen  der  foetus  duidelijk  doorschijnen, 

althands  van    diegenen,  welke    met  den  kop    nabij  den  buiten- 
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wand  van  het  marsupium  liggen.  Daar,  waar  de  dikste  plooien 

zich  bevinden,  d.  i.  aan  de  achterzijde,  is  dit  minder  dui- 
delijk. 

I)e  foetus  zelve  vertoonen  zich  alsdan  zooals  figuur  23  en  24 

voorstelt;  de  dubbele  huidzoom  is  zoo  goed  als  verdwenen,  de 

vinnen,  vooral  de  staartvin,  beginnen  duidelijk  te  worden;  de 

oogen  zijn  groot,  puilen  sterk  uit  en  vertoonen  duidelijk  reeds 

een  iris  en  pupil  ;  het  bekgedeelte  is  niet  meer  door  een  lijn 

afgescheiden,  maar  neemt  allengs  voor  de  oogen  een  stomp  toe- 
gespitste gedaante  aan ;  achter  de  oogen  is  het  lichaam  nog  zeer 

breed  en  bol,  met  eene  geringe  afplatting  op  het  midden  van 

den  rug.  De  breedte  versmalt  naar  achteren  snel  en  gaat, 

zijdelings  platgedrukt,  in  een  dunnen,  spitsen  staart  over,  die 
vooral  vóór  de  staartvin  zeer  dun  is.  Ziet  men  de  foetus  uit 

dit  tijdperk  van  terzijde,  zooals  in  figuur  23,  dan  bemerkt  men 

duidelijk  de  kiemspleet,  die  trouwens  reeds  vroeger  te  zien  was, 

ziet  nog  duidelijk  de  spleten  aan  de  buikzijde,  rudimentaire 

borst  en  buikvinnen,  terwijl  het  blauwachtig-doorschijnend  darm- 

kanaal duidelijker  omtrekken  begint  te  vertoonen.  In  dit  tijd- 

perk ziet  men  vervolgens  de  kleur  der  vischjes  meer  blauw- 
achtig worden  en  in  de  opperhuid  zich  multipolaire,  onregelmatig 

stervormige  zwarte  stippen  ontwikkelen,  die,  naar  het  schijnt, 

in  kleine  plooitjens  liggen.  Reeds  in  de  periode  van  figuur  20 

ziet  men  dergelijke  stipjens,  maar  hier  treden  zij  talrijker  en 

duidelijker  op.  Het  schijnt,  dat  zij  de  eerste  aanleg  zijn  (pigment) 

der  zwarte  stippellijnen  op  de  zijden  van  den  visch.  De  differen- 
tieering  van  alle  ingewanden  en  de  geslachtsorganen  wordt  nu 

duidelijker,  hetgeen  allengs  echter  moeilijker  wordt  waar  te  nemen, 

daar  de  ontstaande  huidbekleeding,  de  schubben,  het  diertje 

ondoorschijnender  maken.  Gedurende  dit  tijdperk  is  de  huid- 
bekleeding minder  doorschijnend  en  minder  helder  dan  later  bij 

de  volwassen  visschen. 

Spoedig  neemt  nu  de  foetus  een  vorm  aan,  die  den  vorm 

der  moeder  naderbij  komt  en  de  vinnen  duidelijker  laat  zien; 

het  breecle  voorste  gedeelte  des  lichaams  krimpt  evenveel,  als  het 

daarachter  gelegen  tot  dusver  dunne  gedeelte  uitzet,  zoodat  de 

vorm  regelmatiger  wordt;  de  oogen  treden  dieper  in  de  oog- 

holten,  puilen  minder  uit ;  zoodat  tegen  het    eind  der  zwanger- 
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schap  de  vorm  aanwezig  is,  dien  figuur  27  vertoont,  met  de 

daarbij  aangegeven  grootte.  De  uterus  is  dan  iets  langer 

(weinig)  en  tweemaal  zoo  breed  als  figuur  26,  zoodat  de  vorm 

ronder  is  en  de  doorschijnendheid  zoo  zeer  toeneemt,  dat 

men  de  foetus  geheel  ziet  liggen,  ja  zelfs  in  een  glas  met 

helder  water,  door  den  doorschijnenden  buik  der  moeder  heen, 

hen  in  den  uterus  kleine  bewegingen  ziet  maken.  Het  door- 

vallend zonlicht  moet  dan  natuurlijk  zeer  sterk  zijn. 

Den  geheelen  duur  der  zwangerschap,  van  de  bevruchting  van 

het  ei  tot  de  geboorte  der  jongen,  rekenende  dat  de  bevruch- 
ting plaats  vindt  in  den  tijd  die  verloopt  tusschen  het  vrij 

worden  van  het  rijpe  ei  en  het  vastzetten  van  dit  ei  in  de 

plooien  van  het  marsupium,  schat  ik  op  ongeveer  6  a  7  we- 
ken. Het  aantal  jongen  varieert  gewoonlijk  tusschen  twintig 

en  dertig  *). 

De  paring  heb  ik  niet  waargenomen  maar  de  opmerking  ge- 
maakt dat  het  aantal  wijfjes  het  aantal  mannetjes  wel  vijfmaal 

overtreft,  zoodat  gewis  de  mannetjes  achtereenvolgens  met  meer- 
dere wijfjes  paren. 

Zijn  eindelijk  de  jonge  vischjes  geboren,  dan  zien  zij  er  uit 

zoo  als  figuur  25  vertoont,  met  de  daarbij  gevoegde  grootte. 

Eene  beschrijving  van  deze  te  geven  schijnt  mij  overbodig  na 

de  soort-beschrijving  der  volwassenen  vischen  hierboven;  alleen 
voeg  ik  nog  een  paar  aan teekeningen  omtrent  de  mannetjes  hierbij. 

Deze  zijn  over  't  algemeen  bijna  f/s  kleiner  dan  de  wijfjes, 
slanker  gebouwd  en  donkerder  van  kleur.  Ook  de  testes  zijn  tot 

een  onparig  orgaan  versmolten.  Zij  zijn  kort  maar  breed,  plat  en 

grootendeels  tegen  den  rechter  buik  wand  gelegen ;  zij  reiken  dus 

niet  tot  aan  de  maag.  zooals  het  ovarium  bij  de  wijfjens,  maar 

slechts  tot  aan  de  tweede  darmbocht.     De    spermatozoiden  zijn 

*)  Toen  deze  regelen  reecis  geschreven  waren,  kwamen  mij  eenige  kleinere,  half 

volwassen  —  voor  zoover  men  het  woord  „  volwassen"  bij  de  steeds  doorgroeiende 
visschen,  en  de  gewone  grootte  als  vorm  aannemende,  gebruiken  kan  —  exempla- 

ren ter  hand,  die  tot  mijne  verwondering  ook  reeds  zwanger  waren.  Bij  voortgezet 
onderzoek  vond  ik  nu  zelfs  exemplaren  van  niet  meer  dan  74  der  aangegeven 

grootte,  zwanger,  en  bemerkte  dat  het  aantal  jongen  met  de  grootte  der  moeder 

gelijken  tred  houdt.  In  de  kleinste  vond  ik  slechts  twee  jongen,  in  iets  grootere 
vier,  zes,  acht,  tien  en  zoo  vervolgens. 
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draadvorruig  met  een  nauw  bemerkbaar  verdikten  top.  De  ver- 
houding van  anus,  genitaalopening  en  cloaca  is  als  bij  de  wijfjes 

en  komt  met  figuur  8  overeen,  met  dit  belangrijk  verschil  ech- 
ter dat  de  geslachtsopening  niet  zichtbaar  is,  daar  de  cloaca 

zich  over  deze  voortzet  in  eeu  buisvormig  orgaan ;  voor  deze 

buis  komt  dus  de  anus-opening  vrij  te  liggen.  Deze  langzaam 
vernauwende  buis  is  ongeveer  8  millim.  lang  en  wordt  gesteund 

door  de  laatste  straal  der  aarsvin,  terwijl  de  overige  stralen 

dezer  vin  tot  die  buis  zelf  vergroeid  zijn.  Wanneer  het  man- 

netje een  wijfje  vervolgt,  ziet  men  deze  buis  zich  sterk  bewe- 
gen, zoodat  de  punt  naar  voren  en  achteren  en  vooral  naar  de 

beide  zijden  zich  kromt. 

Men  ziet  in  figuur  28  en  29  dit  deel  afgebeeld;  fig.  28  is 

anderhalf  maal  vergroot  en  fig.  29  ongeveer  driemaal.  Bij  de 

mannetjes  ligt  de  anus-opening  alzoo  bijna  onder  de  buikvin- 
nen verborgen,  te  meer  daar  deze  hier  met  de  binnenranden 

aan  elkander  grenzen. 

Ik  vermoed  dat  bij  de  paring  de  punt  der  buis  in  de  vrou- 

welijke cloacaal-opening  treedt  en  zoo  ter  bevestiging  der  die- 
ren aan  elkander  eu  vooral  ter  geleiding  van  het  sperma  dient, 

terwijl  bij  de  paringsacte  het  mij  door  de  buigzaamheid  van 

deze  buis  mogelijk  schijnt,  dat  de  dieren  naast  elkander  zich 

bevinden  en  voor tzwem men.  Buiten  den  paartijd  zijn  de  testes 
zeer  klein. 

Wellicht  gelukt  het  mij  later  de  paring  waar  te  nemen,  ik 

heb  echter  gemeend  met  de  publiceering  dezer  aanteekening  niet 

daarop  behoeven  te  wachten. 

Het  was  mij  bekend,  dat  duvernoy  een  artikel  geschreven 

heeft  over  de  ontwikkeling  van  eene  andere  Poecilia  en  wel  uit 

Suriname,  Poecilia  sarinamensis  Yalenc,  en  mocht  gaarne,  het- 

geen hij  omtrent  deze  soort  mededeelt,  met  mijne  waarnemin- 
gen vergelijken.  Zijn  opstel  is  in  verschillende  tijdschriften 

verschenen,  maar  geen  dezer  had  ik,  helaas,  hier  tot  mijne  be- 

schikking *),  wat  gemis  niemand,  die  de  binnenlanden  van  Zuid- 

*)  o.  l.  duvernoy.  Observations  pour  servir  a,  ia  connaissance  de  la  Poecilia 
surinamensis  Val.  (Compt.  rend.  de  Pacad.  des  Sc.  Paris.  T,  18.  p.  667 — 679. 

720—723.  (1844)  —  L'Institut.  XII.  (1844)  Ne.  540.  p.  153). 
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Amerika,  waar  inen  geene  andere  literarische  hulpmiddelen  heeft 

dan  die  men  zelf  meebrengt,  kent,  zal  verwonderen.  Ik  richtte 

mij  alzoo  tot  den  hooggeleerden  Heer  Dr.  h.  burmeister,  di- 

recteur van  het  museum  in  Buenos- Aires,  met  het  vriendelijk 
verzoek,  zoo  mogelijk,  mij  met  zijne  zoologische  bibliotheek  te 

hulp  te  komen.  Daar  echter  geene  boeken  dezer  bibliotheek  bui- 
ten de  stad  mogen  gezonden  worden,  schreef  Dr.  burmeister 

mij,  dat  het  deel  der  Annales  des  sciences  naturelles,  waarin 

het  onderwerp  het  uitvoerigst  door  den  schrijver  behandeld 

wordt,  gelukkigerwijze  wél  in  de  bibliotheek  voorhanden  was, 

maar  hij  zich  tot  eene  schriftelijke  mededeeling  van  den  inhoud, 

wegens  het  zoo  even  medegedeelde  verbod,  bepalen  moest,  wes- 
halve hij  mij  verzocht  eenige  vragen  te  doen,  omtrent  hetgeen 

ik  van  den  inhoud  weten  wilde,  die  hij  alsdan  zou  beantwoor- 

den. Op  de  daarna  gedane  vragen  had  Dr.  burmeister  de  goed- 

heid mij  het  volgende  uittreksel  uit  duvernoy's  arbeid  mede  te 
deelen,  waarvoor  ik  hem  mijn  bij  zonderen  dank  betuig. 

Dr.  burmeister  schrijft  mij :  >/  Poecilia  surinamensis  Val. 
wurde  von  duvernoy  in  zwei  Exemplaren  trachtiger  Weibchen 

untersucht.  Seine  Arbeit  dehnt  sich  hauptsachlich  über  die 

Entwickelung  der  Eier  im  Eierschlauch  aus  und  enthalt  von 

der  Anatomie  des  Eisches  nur  ganz  allgemeinen  Angaben,  z.  B. 

dass  der  Eierstock  ein  einfacher  (nicht  doppelter)  Sack  und  der 

Oviduct  ein  kurzer  gerader  Gang  sei.  Abgebildet  ist  der  geöffnete 

Eisch  im  TJmriss,  etwa  zwei  Zoll  lang,  und  der  Embryo  in 

seinen  verschiedenen  Entwickelungs-Stadiën  vergrössert.  Histo- 
logische  Angaben  und  Abbildungen  fehlen,  nur  die  Zahnen  und 

die  Kiemenbogen  sind  stark  vergrössert  dargestellt.  Ueber  Co- 

pulation  und  Austritt  der  Jungen  ist  nichts  gesagt.  Die  Beo- 

bachtungen  scheinen  nur  an  in  Weingeist  aufbewahrten  Exem- 

plaren gemacht  zu  sein,  denn  nirgends  sind  andere  als  die  aus- 

G.  l.  duvernoy.  Sur  Ie  développement  de  la  Poecilia  surinamensis.  Val.  (avec 

1  PI.).  (Jnn.  Sc.  nat.  3e  Sér.  Zool.  T.  I.  (1844)  p.  313—360). 

G.  L.  duvernoy.  Ueber  die  Entwickelung  von  Poecilia  surinamensis  Val.  (mit 

Abbild.)  froriep's  N.  Nutiz.  Bd.  32  (1844)  N°.  683.  p.1-8.  N°.  684.  p.  17-25. 
N°.  685.  p.  33-40.  N°.  686.  p.  49-56.  N°.  687.  p.  65-71,  en  N°.  688. 
p.  81—86.) 
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seren  Eormen  der  Organen  dargestellt  und  behandelt.  Die 

ersteren  sind  alle  auf  der  Tafel,  aber  nur  ziemlich  allgemein,  in 

Umrissen,  abgebildet," 
Het  blijkt  dus  dat  mijne  lezers,  die  ook  duvernoy's  arbeid 

kunnen  naslaan,  onze  waarnemingen  over  de  ontwikkeling  der 

eieren  kunnen  vergelijken,  wat  voor  de  overige  zaken  bij  du- 

vernoy's  //  Allgemeine  Angaben"  waarschijnlijk  moeilijker  zal 
zijn.  De  bouw  van  ovarium  en  oviduct  schijnt,  althands  wat 

uitwendigen  vorm  aangaat,  veel  overeenkomst  te  vertoonen.  Ter 

vergelijking  der  tanden  heb  ik  in  figuur  30  en  31  de  tanden 

der  hier  door  mij  beschrevene  soort  afgebeeld ;  ik  geloof,  na  het 

in  jden  aanvang  bij  de  familie-kenmerken  gezegde,  hier  over  de 
tanden  verder  niet  te  behoeven  uitteweiden  en  te  kunnen  volstaan 

met  de  mededeeling,  dat  er  in  de  bovenkaak  meer  zijn  dan  in 

de  onderkaak  en  alle  kaaktanden  driepuntig  zijn,  terwijl  de  tan- 
den der  bovenste  en  onderste  keelbeenderen  éénpuntig  zijn. 

Tn  de  bovenkaak  is,  na  de  eerste  vijf  grootere  tanden,  de  rij 

afgebroken  en  gaat,  na  tussch  en  voeging  van  enkele  kleinere, 

weder  voort,  zoodat  dan  weder  twee  grootere  en  een  paar  klei- 
nere volgen.  Ook  tusschen  (achter)  de  grootere  staat  hier  en 

daar  een  kleinere  tand,  als  't  ware  een  tweede  rij  vormend.  Het- 
zelfde is  ook  het  geval  in  de  onderkaak ;  het  aantal  groote  tan- 

den der  eerste  rij  is  hier  echter  zeven,  weder  door  een  paar 

kleinere  gevolgd.  In  figuur  30  ziet  men  de  tanden  der  onder- 
en der  bovenkaak  van  ééne  zijde  (a  onder  en  b  bovenkaak). 

Tn  figuur  31  ziet  men  de  tanden  der  bovenste  keelbeenderen 

bij  a  en  de  zeer  kleine  tandjes  der  onderste  'keelbeenderen 
bij  6,  weder  slechts  van  ééne  zijde. 

Ten  slotte  een  enkel  woord  over  de  baring,  die  ik  gelegen- 
heid had  waar  te  nemen. 

Reeds  eenige  malen  was  het  mij  voorgekomen,  dat  ik,  den- 
kende dat  de  baring  eerst  na  eenige  uren  zou  plaats  hebben, 

des  morgens  onaangenaam  verrast  werd  door  de  ontdekking, 

dat  zij  reeds  afgeloopen  was  gedurende  den  nacht,  en  alzoo  aan 

mijne  waarneming  ontgaan  was.  Zij  schijnt  alzoo  steeds  ge- 
durende den  nacht  plaats  te  hebben,  en  toen  ik  bij  een  exem- 

plaar weder  de  baring  binnen  eenige  uren  verwachtte,  ging 

ik  niet  naar  bed,    maar    bleef  een  gedeelte    van   den  nacht   bij 
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het  vloeibaar    kraambed    waken,   met  al  de  zorg  en  het  geduld 

eenen  accoucheur  eigen 

Is  de  zwangerschap  haar  einde  genaderd  dan  wordt  de  buik- 

vlakte  van  den  visch  zeer  plat,  en  de  uitwendige  genitaliën  begin- 
nen als  een  klein  knobbeltje  uit  te  puilen  ;  de  uitpuiling  wordt 

sterker  en  de  aarsvin  verwijdert  zich  meer  en  meer  van  het  li- 
chaam. In  dit  tijdperk  is  de  visch  zeer  rustig  en  ontleedigt 

het  darmkanaal  van  drekstoflen.  Dit  tijdperk  duurt  een  paar 

uren.  Eindelijk  ziet  men  de  randen  der  genitaal-opening  van 
elkander  wijken,  en  de  visch  begint  zich  meer  te  bewegen  ;  men 

ziet  haar  met  den  buikwand  duidelijk  persende  bewegingen  ma- 
ken, met  den  staart  slaan  en  vooral  vaak  achteruit  zwemmen, 

naar  het  schijnt  om  de  drukking  van  het  water  op  den  buik- 
wand te  vermeerderen,  wat  het  gevolg  moet  zijn,  wanneer  niet 

de  dikke  kop,  maar  de  platte  staart,  het  water  klieft. 

Daarna  treedt  de  kop  van  een  vischje  langzaam  naar  bui- 
ten, en,  zoodra  de  kop  buiten  is,  schiet  het  overig  gedeelte  des 

lichaams  in  een  oogenblik  naar  buiten,  het  vischje  valt  op 

den  bodem  om  in  hetzelfde  oogenblik,  snel  met  het  staartje 

heen  en  weer  slaande,  zich  naar  de  oppervlakte  te  begeven, 

waar  het  eenigen  tijd  blijft  rondzwemmen,  om  daarna  pijlsnel 

in  alle  richtingen  door  het  water  te  dartelen,  zonder  dat  de 

moeder  er  zich  verder  om  bekommert.  Tot  op  het  vallen  op 

den  bodem  is  het  jonge  diertje  geheel  lijdelijk.  Bij  de  baring 

zelve  staat  bij  de  moeder  de  aars  vin  bijna  in  een  rechten  hoek 
met  het  lichaam. 

Na  de  geboorte  van  elk  vischje  sluit  zich  de  genitaal- opening 
weder  een  weinig  en  de  hoek  der  aars  vin  wordt  weder  ietwat 

kleiner;  spoedig  echter  begint  het  proces  van  nieuws  aan  en 

gaat  dan  iets  sneller  dan  de  eerste  maal.  Zoo  gaat  het  steeds 

voort,  zoodat  in  den  tijd  van  zes  uren  een  twintigtal  vischjes 

geboren  waren. 

Opent  men  een  drachtigen  visch,  dan  ziet  men  dat  niet  alle 

vischjes  met  de  koppen  naar  de  genitaalopening  der  moeder 

gekeerd  liggen,  maar,  zooals  ik  reeds  boven  mededeelde,  enke- 

len ook  met  den  staart  naar  achteren  zijn  gericht.  Deze  worden 

in  deze  ligging  ook  geboren,  zoodat  dan  de  staart  het  eerst  te 
voorschijn  komt. 

20* 
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Het  schijnt  intusschen  dat  zulk  een  geboorte  voor  den  raoe- 

dervisch  veel  moeilijker  en  bezwaarlijker  is,  wegens  het  dan 
nakomend  dikke  hoofd  en  doordien  de  schubben,  hoe  klein  en 

dun  ook  nog  bij  het  jonge  dier,  ook  eenigen  weerstand  bieden ; 

althans  in  zulk  een  geval  gaat  de  baring  veel  langzamer,  en  blijk- 
baar perst  de  visch  veel  sterker.  Is  eindelijk  de  jonge  visch 

op  den  kop  na  geboren,  dan  vangt  in  dit  geval  deze  aan  mede 

te  werken  door  met  het  gedeelte  des  lichaams  dat  dan  reeds 

vrij  is,  heen  en  weer  te  slaan,  totdat  de  kop  er  uitschiet.  Be- 
trekkelijk zijn  de  staartliggingen  echter  zeldzaam. 

Bij  een  en  visch,  waar  een  foetus  in  de  staartligging  reeds  da- 
delijk op  de  eerste  volgde,  scheen  de  opening  nog  niet  genoeg 

verwijd  te  zijn,  want  ik  vond  des  morgens  den  moedervisch  dood, 

met  een  op  den  kop  na  geboren  jong  uit  het  lijf  hangend. 

Na  elke  zes  tot  acht  baringen  volgt  een  langere  rust,  van 

ongeveer  een  half  uur. 

Er  blijven  dikwijls  een  paar  nog  niet  volkomen  rijpe  foetus 

in  het  bovenste  gedeelte  van  den  uterus  zitten,  die  dan  na  een  paar 

dagen  eerst  ontlast  worden. 

Hebben  reeds  vele  baringen  plaats  gehad,  dan  gaan  de  staart- 

liggingen bijna  even  gemakkelijk  als  de  kopliggingen,  zelfs  nam 

ik  het  gecompliceerde  geval  waar,  dat  twee  staartjes  tegelijk 

uit  de  door  de  voorgaande  baringen  reeds  zeer  verwijde  opening 

te  voorschijn  kwamen,  en  hoewel  met  veel  moeite  en  langzaam, 

de  twee  vischjes  (één  dood)  bijna  tegelijk  geboren  werden.  De 

kop  van  het  een  e  geraakte  allengs  tegen  het  halsgedeelte  van 
het  andere,  door  dat  het  eene  iets  sneller  dan  het  andere  uitzakte, 

en  daardoor  werd  de  moeilijkheid,  dat  de  twee  koppen  tegelijk 

door  de  opening  moeten,  weggenomen.  Een  dergelijk  geval 

waar  een  staart  en  een  kop  tegelijk  voorkwamen,  ging  gemak- 
kelijker. 

Na  de  baring  trekt  zich  de  uterus  te  zamen  en,  is  hij  geheel 

ledig,  dan  heeft  hij  bijna  dadelijk  den  gewonen  omvang,  als  in 

onbevruchten  toestand.  Van  een  nageboorte  of  zoo  iets  heb 

ik  niets  bemerkt;  het  schijnt  dus  dat  de  vlokkige  massa  aan 

de  plooien  van  den  uterus  bevestigd  blijft  en  geresorbeerd 
wordt. 

Na  de  baring  is  het  te  zien,  dat  de  visch  zeer  afgemat  is. 
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Ongeveer  een  derde  der  jonge  vischjes  werd  dood  geboren 

of  stierf  spoedig  na  de  geboorte,  vooral  bij  de  staartliggingen, 

als  de  kop  wat  lang  in  partu  gestaan  had. 

De  vermenigvuldiging  dezer  soort  is  alzoo  in  verhouding  tot 

andere  visschen,  niet  sterk,  Misschien  intusschen  is  de  verhou- 

ding met  de  kuitleggende  visschen,  die  vaak  millioenen  eieren 

leggen,  niet  zoo  ongelijk  als  het  sehijnt,  daar  wij  nog  niet 

met  zekerheid  weten  hoe  weinig  dezer  eieren  misschien  slechts 

uitkomen  of  als  jongen  nog  in  den  strijd  des  levens  gespaard 

blijven. 

Reeds  een  paar  dagen  vóór  men  de  baring  voorziet,  kan  men 

door  het  openen  van  den  buik,  de  jongen  als  door  keizer- 

snede te  voorschijn  brengen;  de  moeder  gaat  natuurlijk  daarbij 

te  gronde,  maar  de  jongen  blijven  in  het  leven  en  zwemmen 

dadelijk   lustig  rond. 

Cordova.  December  1873. 

VERKLARING  DER  AFBEELDINGEN. 

Figuur    1.     De  visch  geopend. 

e.  lever,  m.  maag,  d  darm,  r  rectum,  o  ovarium. 

„         2.     Ondergedeelte  van  den  visch,  van  terzijde  geopend. 
o  ovarium,  r  rectum,  c  cloaca. 

„         3.     Het  ovarium. 

,,         4.     Doorsnede- vorm  van  dan  visch, aanzijn  dikste  gedeelte. 

M  5.     üoorsned e-vorm  van  den  visch,  vóór  den  staart. 

„         6.     De  gesloten  cloacaal-opening. 

„         7.     De  geopende  cloacaal-opening. 
p  bovenlip,  q  onderlip,  a  anus. 

„         8.     De  bodem  dezer  opening. 

a  anus,  b  genitaal-opening. 
„         9.     Eene  schub,  van  de  zijde. 

„       10.     Eene  schub  van  den  rug. 

„       11.     Eene  schub  van  den  buik. 

„       12.     Geïsoleerde  darm  en  ovarium. 
d  darm,  r  rectum,  o  ovarium. 
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Figuur  13.     Geopende  uterus. 

a  eigenlijk    ovarium,  b  tot  uterus  gewijzigde  oviduct. 

„       14.     Kijp  ei. 

„       15.     Onrijp  ei. 

Een  gedeelte  van  een  eierstok-lob. 
Ei,  bij  beginnende  ontwikkeling. 
Doorsnede  van  den  uterus. 

Jong    vischje,    als    het   pas  vrij    is    geworden  in  den 
uterus. 

Jong  vischje,  een  week  later. 
Hetzelfde,  van  terzijde  gezien. 

Een  zelfde,  met  omgekruld  staarteinde. 

Jonge    visch  van  weder  een  week  later,  van  terzijde. 

Dezelfde,  van  de  rugzijde. 

De  jonge  visch,  bij  de  geboorte. 

De  zwangere  uterus,  uit  hetzelfde  tijdperk  als  figuur 
23  en  24. 

27.  De  jonge  visch,  een  paar  dagen  vóór  de  geboorte. 

28.  Achterhelft  van  een  manlijken  visch,  met  paringsorgaan. 

29.  Het  paringsorgaan,  meer  vergroot. 
o.  straal  der  aarsvin. 

30.  Het  tandstelsel. 

b  de  tanden  der  bovenkaak,    a  die  der  bovenkaak. 

31.  Tanden  der  onderste  en  bovenste  gehemeltebeen deren. 

a  die    der  bovenste,   b  die   der   onderste   keelbeen- 
deren. 

// 17. 

11 

18. 

II 
19. 

11 

20. 

11 21. 
11 22. 

11 
23. 

il 

24. 

il 
25. 

ii 26. 

Voor  een  uitvoeriger  beschrijving  der  figuren  moet  ik  naar  den 

tekst  verwijzen,  als  ook  voor  de  aangave  der  vergrootingen.  Bij 

de    meeste   figuren    geeft    het    bijgevoegde   streepje  de  grootte  aan. 

De  onderzoekingen  van  wyman  en  home  over  Anableps,  waren 

niet,  evenmin  als  andere  geschriften  over  verwante  soorten,  tot  mijne 
beschikking. 
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OVER  DEN  TOESTAND 

VAN 

DEN     HAARLEMMERMEERPOLDER 

IN     DEN      DR00GEN     ZOMER     VAN     1868. 

DOOR 

T.    J.     STIELTJES. 

Bij  eene  vroegere  gelegenheid  *)  vergeleek  ik  de  uitkomsten, 
verkregen  door  de  bemaling  van  den  Haarlemmermeerpolder,  met 

de  waarnemingen  omtrent  gevallen  regen  en  verdamping,  in 

eenige  natte  tijden  van  de  jaren  1867  en  1872.  Thans  wil  ik 

den  toestand  van  den  polder  nagaan  gedurende  een  der  droogste 

tijdperken,  die  in  de  laatste  jaren  zijn  voorgekomen,  namelijk 

den  zomer  van  1868.  Ofschoon  vermoedelijk  de  droogte  in  1858 

groot  er  is  geweest,  heb  ik  deze  niet  tot  punt  van  beschouwing 

kunnen  kiezen.  De  uitvoerige  dagelijksche  waarnemingen  om- 

trent gevallen  regen,  verdamping,  werking  der  stoomgemalen, 

waterstanden,  enz.,  die  noodig  zijn  om  deze  beschouwingen  op 

te  stellen,  hadden  toen  nog  niet  in  den  Haarlemmermeerpolder 

tot  dien  omvang  plaats,  als  thans  sedert  verscheidene  jaren  het 

geval  is. 

Alvorens  tot  de  afzonderlijke  beschouwing  van  eenige  tijd- 
vakken uit  den  zomer  van  1868  over  te  gaan,  zal  ik  met  een 

paar  cijfers  herinneren  aan  den  toestand  van  den  polder.  Het 

oppervlak  land  en  water,  binnen  den  ringdijk  gelegen,  is  groot 

*)   Verslagen  en  Mededeelingen  der  Koninklijke  Akademie  van  Wetenschappen 
Afdeeling  Natuurkunde,  2de  Reeks.  Deel  VII. 
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18150  hectaren.  Het  polderpeil  varieert  van  4.40  tot  onge- 
veer 5.20  meters  onder  A.  P.  Tot  het  peil  van  4.60  a  4.65 

-  A.  P.  blijft  het  water  binnen  de  slooten,  bij  de  hoogere  pei- 

len tot  4.30  -  A.  P.  (in  het  tijdvak  dat  na  beschouwd  wordt 
niet  voorgekomen)  komt  zeker  oppervlak  land  onder  water.  De 

bepaling  van  het  boezem  oppervlak,  dat  de  slooten  bij  groote 

droogte  aanbieden,  is  niet  gemakkelijk  met  volkomen  juistheid 

te  bepalen,  daar  het  bemalen  boezemoppervlak  dan  verkleind 

wordt  door  het  afdammen  van  slooten.  Volgens  nadere  uitvoe- 

rige mededeelingen  van  den  Heer  a.  elink-sterk,  kan  het  wa- 

teroppervlak in  de  slooten  bij  verschillende  peilen  als  volgt  ge- 
steld worden  : 

Bij  peilen  van      4.60  4.65  470  475  4.80  485  4.90  4.95  5.C0  5.05  5.10  5  15  5.20  -A.P. 

moest  het  bema- 
len boezem- 

oppervlak zijn   934  880  826  772  696  620  544  heet. 

maar  was  werkelijk 
nietgrooter  dan.. 984    850    770  710  650  590    540    490    440    400    370   330    300     » 

het  overige  oppervlak  door  dammen  van  den  bemalen  boezem 

tijdelijk  zijnde  afgesloten.  Ik  zal  deze  laatste  cijfers  bij  de 

volgende  berekeningen  aannemen,  alsmede  de  inhouden  van  de 

wateroppervlakten,  die  eiken  centimeter  waterhoogte  tusschen 

4.60  en  5.20  -  A.  P.  vertegenwoordigen,  die  mij  door  den 
Heer  elink  stekk  zijn  opgegeven. 

I.   ALGEMEENE  GANG  VAN  ZAKEN  IN  HET  JAAR  1868. 

Tn  de  hierachter  gevoegde  graphische  voorstelling  zijn,  ter 

vergelijking,  ook  de  uitkomsten  van  den  gevallen  regen  en  de 

verdamping  aan  het  observatorium  te  Utrecht  voorgesteld,  als- 
mede de  middelbare  en  hoogste  thermometerstanden  aldaar,  die 

in  1868  nog  niet  in  de  Haarlemmermeer  werden  waargenomen. 

Herleid  men  de  opgaven  van  Utrecht  tot  de  gewone  (niet  me- 
teorologische) maanden,  dan  verkrijgt  men  ter  vergelijking  met 

de  uitkomsten  in  de  Meer  het  volgende  overzigt: 
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1868. 

Jan.  Febr.  Mrt.  Apr.    Mei.    Juni.  Juli.     Aug.  Sept.  Oct.    Nov.    Dec. 
Gevallen  regen 

te  Utrecht   61.5  28 1  66.0  40.7     30.1     15.3    20  9    95.121.8     59.8  28.2      — 
Verdamping 

te  Utrecht....  13.2  28.1  42.8  74.1  155  3  158.5  194.5  128.6  90.3     36.6  19.7      — 
Méér  regen  dan 

verdamping.... 48.3  nihil  23.2    —      —      —      —        —      —      23.2     8.5       — 
Méér   verdamping 

dan  regen   —   nihil     —  33.4  125.2  143.2  173.6     33.5  68.5       —    —        — 

Gevallen  regen 
in  de  Meer.... 52.1  45.8  81.1  38.8     16.5     15.8     16.8     83.4  15.8  105.2  52.2  113-8 

Verdamping  in 
de  Meer   29.8  36.5  50.7  82.5  159.7  143.1  170.7  116.2  76.6     39.4  24.4    33.2 

Méér  regen  dan 
verdamping.. .  .22.3     9.3  30.4    -----      _        _       _      _      65.8  27.8    80.6 

Méér  verdamping 
dan  regen       —     —      —43.7  143.2  127.3  153.9     32.8  60.8      —        -      — 

Tn  het  algemeen  was,  in  de  eerste  negen  maanden  van  1868, 

de  gang  van  zaken  te  Utrecht  en  in  de  Meer  vrij  gelijk.  Tn 

de  drie  eerste  maanden,  Januarij,  Februarij  en  Maart,  overtrof 

de  gevallen  regen  de  verdamping 

te   Utrecht  met  71.5  millimeters, 

in  de  Meer  »     6:2.0  // 

Tn  de  zes  volgende  maanden,  April,  Mei,  Junij,  Julij,  Augus- 
tus en  September  daarentegen  overtrof  de  verdamping  den 

gevallen  regen  aanmerkelijk,  en   wel 

te   Utrecht  met   577.4   millimeters, 

in  de  Meer  //     561.7  // 

In  de  daarop  volgende  maanden  October  en  November  over- 
trof weer  de  gevallen  regen  de  verdamping,   en  wel 

te  Utrecht  met  31.7   millimeters, 

in  de  Meer  //     93.6  » 

Ik  wil  nu  vooral  de  verschijnselen  in  de  Meer  nagaan,  tijdens 

de  zesmaandsche  zomerdroogte,  die  eigenlijk  reeds  den  28sten 

Maart  1868  aanving,  en,  met  uitzondering  eener  kleine  regen- 
periode van  2 1  tot  2  7  September,  tot  het  begin  van  October 

aanhield. 
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1T.     TIJDVAK    VAN    28    MAART    TOT    9    APRIL    1868. 

Men  kan  aannemen  dat  door  den  velen  regen  van  de  eerste 

helft  van  Maart,  en  den  lateren  kleinen  regenval  van  21  tot 

25  Maart,  de  bodem  van  den  polder  met  water  was  verzadigd. 

De  werking  der  stoomgemalen  (korten  tijd  van  alle  drie  tegelijk 

op  10 — 14  Maart)  was  noodig  om  den  boezem  tot  5.08  ~A.  P. 
af  te  malen  op  28  Maart.  Nu  werden  de  stoomgemalen  stil 

gezet,  en  ofschoon  de  verdamping  tot  9  April  den  gevallen 

regen  met  32  millimeters  overtrof,  bleef  toch  de  boezemstand 

stijgende 

van  5.08  -A.  P.  op  28  Maart1 
tot  4.85  -A.  P.  op  8  April, 
of      0.230  meters. 

Door  méér  verdamping  dan  regen  had  eigenlijk  de  boezem 

29  millimeters  moeten  dalen.  Er  was  dus  eigenlijk  eene  nazak- 

king  van  water  uit  het  land  naar  de  waterleidingen  van  0.259 

meters,  vertegenwoordigende  eene  watermassa  van  1  243  000  M3, 
in  12  dagen  of  van  103600  per  etmaal  over  ongeveer  17700 

hectaren,  of  van  5.85  M3  per  hectare,  overeenkomende  met 
eene  waterschijf  ter  hoogte  van  ruim  een  halven  millimeter.  De 

sterkere  meerdere  verdamping  dan  regen  van  9  April  (3.2mm 
te  Utrecht  en  4.1  in  de  Meer)  werkte  voorzeker  mede  om  den 

polderboezem  2  centimeters  te  verlagen,  ofschoon  nog  altijd 

eenige  nazakking  van  water  scheen  plaats  te  hebben. 

III.      TIJDVAK    VAN    10    APRIL    TOT    30    APRIL     L868. 

Regenbuijen,  vooral  op  den  20sten  en  24steT)  April,  toen  er 

8.5  en  6.6mm  regen  viel  en  slechts  4.7  en  2.8mm  verdampte, 
deden  den  boezem  tot  4.78  M.  steigen,  en  de  werking  van  de 

Lijnden  was  gedurende  95  uur  van  22 — 25  April  noodig,  om  dit 

peil  weer  tot  4.9  7  -  A.  P.  te  herleiden,  dus  om  den  polderboezem 
0.19  meters    te  verlagen,  vertegenwoordigende   eene  watermassa 
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van  1  121  500  M3  water.  Het  stoomgemaal  Lijnden  sloeg  uit 

95  X  18020  =  1711900,  of  590400  M3  méér  dan  de  inhoud 
van  het  boezemwater.    Er  was  in  die  4  etmalen 

6.7mm    regen    gevallen    en 

8.9mm    verdampt,     dus 

2.2mm  méér  verdampt  dan  regen  gevallen,  verte- 

genwoordigende eene  watermassa  van  circa  13000  M3.  De  re- 
gen en  verdamping  had  dus  weinig  invloed  op  den  boezemstand. 

Rekent  men  nu  die  590400 — 13000  voor  water,  dat  uit  den 

grond  is  nagezakt,  dan  geeft  het  circa  144400  per  etmaal  of 

8.20  per  hectare  en  per  etmaal.  In  de  vijf  dagen  van  26 — 30 
April  steeg  de  boezem,  bij  stilstaande  stoomgemalen,  tot  4.93 

-  A.  P.  of  met  0.04  niettegenstaande  er  in  die  vijf  dagen  slechts 

13 mm  regen  viel  en  21.6mm  verdampten.  Zonder  die  meer- 
dere verdamping  zou  de  boezem  0.063  M.  zijn  gestegen,  eene 

watermassa  vertegenwoordigende  van  circa  350000  Ms  in  5  et- 
malen of  van  70000  per  etmaal,  gevende  per  hectare  en  per 

etmaal  circa  4  M3  of  eene  waterschijf  van  0.4mm  hoogte. 

IV.      TIJDVAK    VAN    1    MEI    TOT    2    .TUNIJ    1868. 

Gedurende  dezen  tijd  viel  er  zeer  weinig  regen  en  werkten  de 

stoomtuigen  niet,  noch  werd  er  water  ingelaten. 

Aanvankelijk  van  1  tot  16  Mei  bleef  de  polderstand  ge- 

noegzaam onveranderlijk  op  4.87  -A.P.,  niettegenstaande  er 

in  die  halve  maand  slechts  3,7mm  regen  viel  en  75.1mm  ver- 
dampten. Zonder  toevoer  uit  den  omliggenden  grond  had  de 

boezem  dus  7.1  centimeter  moeten  dalen,  wat  een  waterinhoud 

zou  hebben  vertegenwoordigd  van  circa  424000  M3.  In  die 
16  dagen  werd  die  massa  dus  door  den  grond  geleverd,  ge- 

vende per  dag  26500  M3  of  per  dag  en  hectare  omstreeks 

1.5  M3  De  aanvoer  in  die  droogte  was  dus  reeds  tot  '/8  &  */4 
van  wat  die  vroeger  geweest  was,  afgedaald. 

In  het  17daagsche  tijdperk  dat  nu  volgde,  17  Mei  tot  en 

met  2  Junij,  daalde  de  polderstand  van  4.87  -A.  P.  tot 

4.96  -A.  P.,    dus     met  0.11    M.,   eene  watermassa    vertegen- 



(   314   } 

woordigende  van  520000  M3  water.  De  gevallen  regen  in 
dat  tijdperk  vertegenwoordigde  eene  hoogte  van  12. 8mm,  de  ver- 

damping eene  van  92.2  of  79.4mm  méér.  De  verdwenen  wa- 
termassa was  dus  nog  grooter,  dan  uit  de  verdamping  moest 

volgen.  Waar  zijn  nu  die  0.036  meters  waterhoogte  gebleven, 

die  uit  de  slooten  verdwenen  en  toch  niet  verdampt  waren  ? 

Aannemende  dat  door  op-  of  afwaaijing  dit  verschil  in  den  pol- 
derstand is  te  verklaren,  schijnt  het  toch  vrij  zeker,  dat  uit  den 

ondergrond  geen  water  meer  is  toegevloeid.  en  er  reeds  water 

begon  te  worden    opgeslurpt. 

Deze  0.36  meters  waterhoogte  vertegenwoordigen  over  540 

hectaren  194400  M3,  in  1?  dagen,  of  11440  M8  per  etmaal 

en  0.65  M3  per  hectare. 

V.      TIJDVAK    VAN    3    JUNIJ    TOT    28    AUGUSTUS    1868. 

Met  den  2den  Junij  begon  men  bij  de  Leeghwater  water  in 
den  polder  te  tappen.  Volgens  eene  memorie  van  den  Heer 

elins  sterk  van  15  Januarij  1869  kan  die  inlating  geschat 

worden  op  9600  M3  per  uur  of  22/8  M3  per  seconde. 
Yan  2  tot  1 0  Junij  steeg  de  boezem  van  4.96  tot  4.83 

-A.  P.  of  0.13  M.  vertegenwoordigende  op  dat  peil  eene  wa- 

termassa van  708000  M3.  De  gevallen  regen  bedroeg  9.3, 

de  verdamping  35,5mm  of  26.2mm  méér,  vertegenwoordigende 

over  540  hectaren  ongeveer  141500  M3.  Gedurende  181 

uren  werd  eene  watermassa  van  1737600  M3  water  ingelaten. 
Daarvan  de  meerdere  verdampte  massa  aftrekkende,  moesten 

1596100  M3  water  op  den  polderboezem  zijn  gekomen.  In  de 

slooten  enz,,  was  daarvan  slechts  708000  M3  te  vinden;  de 

grootste  helft  of  888100  M3  water  moeten  dus  voor  inslur- 

ping  in  den  uitgedroogden  grond  zijn  opgenomen,  wat  per  et- 

maal 98700,  en  pei  hectare  5.3  M3   vertegenwoordigd. 
Yan  10  tot  21  Junij  daalde  de  boezemstand  van  4.83  tot 

4.93  -  A.  P.,  vertegenwoordigende  eene  waterschijf  van  circa 

560.000  M3.  Er  viel  geen  regen,  de  verdamping  bedroeg 

63.5mm,  vertegenwoordigende  over  540  hectaren  wateroppervlak 



(  315  ) 

342.900  M3  water.  Gedurende  187  uren  werden  ingelaten 

1795.-00  M3  water,  waarvan  na  aftrek  der  verdamping  over- 

bleven 1452300  M3.  En  daar  nu  de  boezem,  in  spijt  van 

die  waterinlating,  daalde  en  560.000  M3  minder  water  bevatte 
dan  voor  die  waterinlating,  moeten  er  1452.000  +  560.000  of 

2012300  M3  door  het  steeds  meer  uitdroogend  land  zijn  op- 

geslorpt in  12  etmalen,  gevende  167.000  M3  per  etmaal  of 

9.5  M3   per  hectare  en  per  etmaal. 
Van  22  Junij  tot  11  Julij  steeg  de  boezem  van  4.93  -A.  P. 

tot  4.85  -A.P.,  dus  0.08  meter,  vertegenwoordigende  eene 

waterschijf  van  440.000  M3.  De  regen  bragt  13.5ram  water  aan, 

de  verdamping  nam  er  86.8  wTeg,  of  73.3  méér,  vertegen- 

woordigende eene  watermassa  van  395.800  M3.  Gedurende 

379  uren  werd  eene  massa  van  363^.400  M3  water  ingelaten, 

waarvan  na  aftrek  der  verdamping  3.242.600  M3  moesten  over- 
blijven. En  daar  nu  de  stijging  van  den  boezem  slechts 

440.000  M3  kon  bergen,  blijven  er  2802600  M3  ter  opslor- 

ping over,  in  21  dagen,  gevende  J  33.400  M3  per  etmaal  of 

bijna  7  6   M3   per  hectare  en  per  etmaal. 
Van  1 2  tot  1 9  Julij  bleef  de  boezem  op  hetzelfde  peil,  niet- 

tegenstaande er  geen  regen  viel  en  60.3mm  verdamping  plaats 
had,  waardoor  over  590  hectaren  water  circa  356.000  M3  wa- 

ter werden  verwijderd.  Daarentegen  werd  gedurende  180  uren 

eene  watermassa  van  1728.000  M3  water  ingelaten,  waarvan, 

na  aftrek  der  verdampte  mas.-a  1.372.000  M3  moest  zijn  over- 
gebleven. En  daar  nu  de  boezem  niet  was  gestegen,  moet  de 

massa  water  zijn  opgeslurpt  in  8  etmalen,  gevende  per  etmaal 

17 J  .500  of  9  8   M3   per  hectare  en  per  etmaal. 
Ook  van  20  Julij  tot  10  Augustus  bleef  de  boezemstand 

onveranderd,  bij  9.0mm  regen  en  lü7,2mm  verdamping,  dus  bij 

98.2mm  uitdrooging,  over  590  hectaren  wateroppervlak  eene 

massa  van  circa  580.00  0  M3  vormende.  De  waterinlating  ge- 

durende 516  uren  bragt  4953600  M3  water  aan,  of  na  aftrek 

der  verdamping  omstreeks  4374000  M3  in  22  dagen,  gevende 

bijna  199000  M3  per  etmaal  of  11  3  M3  per  etmaal  en  per 
hectare 

Van  11  tot  28  Augustus  steeg  de  boezem  van  4.84  tot  4.78 

-  A.  P.,  dus  0.06  meter,  gevende  eene  watermassa  van  380.000 
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M3.  Er  viel  80.8°»*  regen  of  1 8. 7 mra  méér  dan  in  verdampte, 

gevende  over  18150  hectaren  eene  watermassa  van  3394000  M3 
water.  Gedurende  206  uren  tot  22  Augustus  werd  voor  het 

laatst  water  ingelaten,  vormende  eene  massa  van  197764-0  M3 

of  na  bijvoeging  van  den  gevallen  regen  van  5371600  M3- 
En  daar  nu  slechts  380000  daarvan  op  den  boezem  werden 

geborgen,  moeten  er  499)600  M3  zijn  opgeslurpt  in  18  dagen, 

gevende  277300  M3   per  etmaal  en   15.8   M3   per  hectare. 

VI.      TIJDVAK    VAN    28    AUGUSTUS    TOT    17    SEPTEMBER. 

De  boezem  daalde  van  4.78  tot  488  -  A.  P.  en  verloor  in 

die  0.10  M.  hoogte  omstreeks  612.000  M3  water.  Er  had 

geen  aanvoer  bij  de  Leegh water  plaats  en  de  2.4mra  regen 
werd  57ram  door  de  59.4mm  verdamping  overtroffen.  De  boe- 

zem had  dus  0.057  moeten  dalen  en  daalde  0.10  M.  Waar 

bleven  nu  de  overige  0  043  M.  waterhoogte?  Zij  vertegen- 

woordigden eene  waterschijf  van  258000  M3  inhoud,  in  21 

dagen,  gevende  12300  M3  per  etmaal  en  0,70  M3  per 
hectare. 

Men  had  nu  mogen  verwachten  dat,  uit  den  vochtigen  bo- 

dem, groote  massa's  water  waren  nagevloeicl.  Toch  schijnt  het 
dat  die  regenval  onvoldoende  is  geweest  om  den  bodem  met 

water  te  verzadigen. 

V II.      TIJDVAK    VAN    1  8     SEPTEMBER    TUT     1  7    OCTOBER, 

TOEN    DE    BEMALINGSWERKTUIGEN    WEDER     IN    WERKING    KWAMEN 

In  dien  tijd  steeg,  zonder  inlating  van  water,  de  boezem 

van  4.88  tot  4.83  -  A.  P.,  wat  een  aanvoer  veronderstelt  van 

293.000  M3  water.  De  regen  voerde  40.5mm  aan,  maar  de 

verdamping  nam  42.3mm  weg,  dus  1.8mm  meer  dan  de  regen 
aanvoerde.     Dit  vertegenwoordigt  over  circa    600  hectaren  wa- 
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teroppervlak  eene  massa  van  10,800  M3.  Er  moeten  dus  282.000 

M3  water  in  die  30  dagen  uit  den  grond  zijn  nagevloeid,  ge- 
vende slechts  9400  M3  per  etmaal  en  0.54  M3  per  hectare. 

Van  waar  dit  verschijnsel  dat  er  zoo  weinig  water  uit  het 
land  naar  de  sloten  is  toegevloeid? 

VIII.      VERGELIJKING    VAN    HET    OPGESLURPT    EN    NAGEVLOEID 

WATER    MET    DE    TEMPERATUUR. 

In  het  volgende  tafeltje  is  aangegeven  welke  massa's  water 
per  hectare  er  per  etmaal  zijn  opgeslorpt  in  den  grond,  of  uit 

deze  nagevloeid  in  de  verschillende  tijdperken,  die  hierboven 

zijn  nagegaan. 

Water  per  etmaal  en 

per  hectare,  in  M3. 
i»i    ■  ~ —  Temperatuur. 

1868.  Opgeslurpt.  Nagevloeid.      Hoogste  Gemiddelde. 

28  Maart—  9  April  5.85        7.7—18.8      5.4—12  1 

19  April— 25  April  8.20  14.0—16.8  7.6—14.5 

26*  April—  30  April  4.00      12.2—16.2     9.0—13.6 

1   Mei    —16  Mei  1.50     12.4—26.2     9.3—20.7 

17  Mei    —  2  Juni        0.65  19.8—28.1    14.2—23.5 

3  Juni  —10  Juni        5.   3  17.3—22.6   13.4—17.9 

11  Juni  —21  Juni  9.  5  21.1—29.9  17.6—24.8 

22  Juni  —11   Juli  7.   6  17.0—26.9  14.0—22.8 

12  Juli    —19  Juli  9.  8  25.5—32.6  21.1-26.6 

20  Juli  —10  Aug.  11.  3  21.5—31.5  17.4—26.2 

11  Aug.  —28  Aug.  15.  8  14.8—33.2  12.9—25.1 

28   Aug.  —17   Sept.  0.   7  16.8—29.2  13.2—23.9 

18  Sept.  —17   Oct.  0.54        9.8—21.8     9.3-16.9 
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De  door  den  grond  opgeslurpte  massa's  water,  houden  een 
vrij  gelijken  gang  met  de  vermeerdering  van  temperatuur,  en 

méér  nog  met  de  hoogste  dan  met  de  gemiddelde  tempera- 
tuur. De  grootste  opslurpingen  hebben  plaats  gevonden  in 

die  tijdvakken,  waarin  de  temperatuur  de  80°  C.  overschreed. 

Eene  bepaalde  verhouding  tusschen  opslurping  en  tempera- 
tuur is  echter    uit  deze  gegevens   nog   niet   te   trekken. 

Rotterdam,  Juni    !874. 
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De  door  den  grond  opgeslurpte  massa's  water,  houden  een 
vrij  gelijken  gang  met  de  vermeerdering  van  temperatuur,  en 

méér  nog  met  de  hoogste  dan  met  de  gemiddelde  tempera- 
tuur. De  grootste  opslurpingen  hebben  plaats  gevonden  in 

die  tijdvakken,  waarin  de  temperatuur  de  30°  C.  overschreed. 

Eene  bepaalde  verhouding  tusschen  opslurping  en  tempera- 
tuur is  echter    uit  deze  gegevens   nog   niet    te   trekken. 

Rotterdam,  Juni    !874. 
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O  VEE 

WEDERSTAND     EN     VOORTSTU Wl NG 

VAN  SCHEPEN, 

DOOK 

B.     J      TIDEMAN. 

Er  is  een  deel  der  mechanica,  dat,  in  verhouding  tot  de 

belangrijkheid  van  het  onderwerp  voor  de  meest  ontwikkelde 

natiën,  buitengewoon  weinig  heeft  genoten  van  de  vruchten  der 

werkzaamheid  der  wiskundigen. 

Dat  deel  is  wat  men  gewoonlijk  de  theoretische  scheepsbouw- 
kunde  noemt, 

Weinig  speciale  technische  kennis  is  noodig  om  de  gewigtige 

vraagstukken,  die  met  de  invoering  van  den  stoom  reeds  op 

den  voorgrond  traden,   te  behandelen. 

Daarentegen  vorderen  zij  veel  meer  wiskundige  kennis  dan 

gewoonlijk  gevonden  wordt  bij  den  scheepsbouwmeester  van 

beroep. 

De  zaak  is  dus  naar  mijne  meening  grootendeels  in  verkeerde 
handen. 

Die  meening  wordt  bevestigd  door  den  toestand,  —  vooral 
indien  men  bij  de  beoordeeling  in  aanmerking  neemt,  dat  wat 

verrigt  is,  door  anderen  dan  scheepsbouwmeesters   werd  gedaan. 
De  toestand  is,  dat  er  eene  klimmende  behoefte  aan  snelle 

en  niet  te  kostbare  middelen  van  vervoer  te  water  bestaat,  en 

dat  de  wetenschap  zwijgt  op  de  vraag :  welken  vorm  een  drij- 
vend lichaam  moet  hebben  om  een  minimum  van  weerstand  te 

ontmoeten  bij   gegeven  volumen   en  snelheid. 

VEBSL.    EN    MEDED.    AFD.    NATUURK.    2^e    EEEKS.    DEEL    VIII.  21 
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Millioenen  van  menschen  verlangen  met  de  minst  mogelijke 

schommelingen  den  korten  afstand  van  Dover  naar  Calais  af  te 

leggen,  en  de  verwachtingen,  die  ervaren  personen  hebben  van 

de  booten  welke  men  beproeven  zal,  en  die  onderling  zeer  ver- 
schillen, doch  alleen  de  kostbaarheid  gemeen  hebben,  zijn  met 

elkaar  in    strijd. 

Tedereen  begrijpt,  dat  eene  fout  in  den  vorm  van  een  stoom- 
schip zich  onmiddellijk  omzet  in  winstderving  voor  den  eigenaar, 

en  toch  biedt  de  scheepshouwkunde  nog  het  middel  niet  aan 

om  in  het  algemeen  het  belangrijk  vraagstuk  op  te  lossen  :  — 
met  welke  snelheid  een  gegeven  schip,  door  gegeven  schroef 

met  gegeven  vermogen  gedreven,  door  het  water  zal  gestuwd 

worden.  De  vereenvoudigende  veronderstellingen :  dat  de  zee 

groot  en  diep  is,  en  dus  de  invloed  van  bodem  en  wanden 

verwaarloosd  kan  worden,  en  dat  het  water  in  rust  is,  zonder 

de  gewone  rollende  golven  van  den  oceaan,  zijn  zelfs  onvol- 
doende om  de  oplossing  mogelijk  te  maken. 

Voor  gevallen,  die  weinig  afwijken  van  reeds  bestaande,  waar- 

van de  resultaten  bekend  zijn,  helpt  zich  — .  onder  die  om- 

standigheden —  de  constructeur  met  vergelijkings-formulen  op 
zeer  onvolledige,  beschouwing  gegrond,  en  welke  formulen  geene 

waarde  hoegenaamd  hebben  dan  dat  zij,  binnen  de  zeer  enge 

grenzen  waartusschen  men  ze  gebruikt,  geene  fouten  geven 

welke  voor  de  practijk  noodlottig  zijn.  Zoodoende  komt  men 

wel  stap  voor  stap  vooruit,  maar  het  toeval  moet  helpen,  of  er 

geschieden  evenveel  mispassen  als  goede  schreden ;  en  ieder 

zoekt  op  eigen  gelegenheid  zonder  zamenwerking  en  zonder 

verdeeling  van  arbeid.  Bovendien  kan  dat  tastings- systeem 
misleiden,  wanneer  het  bruikbare  bestaande  en  het  theoretisch 

volmaakte  gescheiden  zijn  door  tusschentoestanden  die  minder 

goed  dan  het  bestaande  zijn.  Zulk  een  paar  buigpunten  in  de 

graphische  voorstelling  van  de  verkregene  en  verkrijgbare  re- 
sultaten komt  het  niet  of  niet  spoedig  voorbij. 

De  theorie  volgt  ook  in  de  scheepsbouwkunde  de  practijk 

niet  op  den  voet;  en  daardoor  is  het  ontwerpen  van  een 

schip,  dat  belangrijk  afwijkt  van  wat  de  gewoonte  medebrengt 

te  maken,  het  doen  van  een  stap,  die  in  diepe  duisternis 
voert. 
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Ziedaar  den  stand  van  zaken  in  een  paar  woorden  geschetst ! 

De  oorzaken  zijn  : 

ingewikkeldheid  van  het  wiskundig  deel  van  den  te  verrigten 
arbeid  aan  de  eene  zijde ; 

practische  bezwaren,  verbonden  aan  het  onderzoek  naar  de 

feiten,  —  aan  de  waarnemingen  das,  waarop  zich  eene  theorie 

gronden  kan   — ,  aan   den  anderen  kant. 

Op  het  oogenblik  nu,  dat  men  eene  meer  dan  waarschijn- 

lijke hypothese,  bijna  eene  wet,  vindt,  die  de  waarneming  van 
eene  reeks  van  feiten  betreffende  den  wederstand  van  vloei- 

stoffen oneindig  gemakkelijker  maakt,  en  binnen  het  bereik 

brengt  van  een  veel  grooter  aantal  personen,  is  het  niet 

ongepast  de  geleerde  wereld  op  eene  haar  wachtende  taak  te 

wijzen. 

Welke  wet  ik  bedoel  zal  ik  straks  zeggen,  na  eerst  getracht 

te  hebben  voor  een  bepaald  punt  meer  in  bijzonderheden  aan 

te  wijzen  hoe  groote  behoefte  aan  nieuw  wetenschappelijk  on- 
derzoek bestaat,  en  eene  bescheidene  poging  gedaan  te  hebben 

om  een  deel   van  den  weg  daartoe  aan  te  wijzen. 

Ik  keer  daarom  terug  tot  het  reeds  genoemde  vraagstuk  van 

weerstand  van  een  schip  tegenover  de  voortstuwende  kracht  van 
eene  schroef. 

Juist  door  de  onderzoekingen  van  een  der  weinige  mannen 

buiten  het  vak  van  de  scheepsbouwkunst,  die  zich  de  zaak  aan- 

trekken, is  gebleken  dat  de  minst  onnaauwkeurige  en  eenige 

quantitatieve  arbeid  die  op  het  vraagstuk  betrekking  heeft,  en 

die  weder  uitging  van  een  geleerde  die  geen  scheepsbouwer  was, 

nog  onvolledig  is  en  te  veel  verwaarloosde  voor  het  nut  dei- 
toepassing. 

De  arbeid,  dien  ik  bedoel,  is  van  den,  ook  voor  de  scheeps- 
bouwkunde  te  vroeg  gestorven,  hoogleeraar  william  john  macquorn 

rankine.  Hij  overleed  te  Glasgow,  24  December  L872,  52  ja- 
ren oud. 

Tn  de  Philosophical  Transactions  van  1863  en  J87J,  en  in 

de  Transactions  of  the  Institute  of  Naval  Architects  van  J  8  6  4* , 

1865  en  186  7  en  nog  eenige  jaarboeken  is  verspreid  wat  hij 

over  het  punt,  dat  ik  behandel,  schreef;  en  in  zijne  leer-  of 
handboeken    vindt    men    slechts    de    uitkomsten    benevens     een 

21* 
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overzigt  van  een  deel  der  theorie  die  er  op  betrekking 
heeft. 

Het  is  reeds  opmerkelijk,  dat  honderdtallen  van  stoomsche- 

pen  gedurende  tientallen  van  jaren  achtereen  de  zee  bevaren 
konden  vóór  dat  men  eene  theorie  van  weerstand  en  voortstu- 

wing had  die  eenigermate  bruikbare  uitkomsten  gaf. 

Dit  moet  echter  worden  toegeschreven  aan  de  grootere  moei- 

lijkheid der  vraagstukken,  wanneer  men  die  behandelt  alleen 

met  behulp  van  de,  door  den  practicus  nu  eenmaal  begrepen 
wetten  van  den  arbeid  der  krachten;  omdat  de  arbeid  verloren 

in  wrijving  en  botsing  der  waterdeelen  gewoonlijk  belangrijk 

en  slecht  te  schatten  is.  Daarentegen  geeft  de  grondformule 

voor  het  tijd-effect  van  krachten,  door  rankine  impulsie  ge- 
genoemd,  en  waarvan  het  eenvoudig  product  van  massa  en 

versnelling  het  dynamisch  aequivalent  is,  dikwijls  meer  gemak 

bij  de  behandeling,  omdat  de  onderlinge  werking  der  deelen 

buiten  invloed  blijft  en  men  niet  alle  bewegingen  die  zij 
maken  behoeft  te  kennen,  doch  slechts  de  ontbondenen  in  eene 

gegevene  rigting ;  voordeden  die  niet  worden  weggenomen  door 

de  noodzakelijkheid  om  alle  krachten  die  op  het  stelsel  wer- 
ken in  rekening  te  brengen,  in  plaats  van  slechts  die,  welke 

arbeid  verrigten. 

Dat  nu  echter  proefondervindelijk  blijkt,  dat  rankine's  theo- 
rie, die  sedert  16  jaren  min  of  meer  in  gebruik  is  gekomen, 

als  het  beste  wat  men  had,  zelfs  binnen  de  enge  grenzen  die 

hij  zelf  er  aan  stelt,  twintig  percent  te  veel  of  te  weinig  weer- 
stand aanwijzen  kan,  en  zijne  theorie  van  voortstuwing  even 

belangrijke  verschillen  kan  geven,  zonder  dat  er  spoedig  cor- 

recties worden  voorgesteld,  bewijst  wel  dat  er  weinige  wis- 

kundigen zijn,  die  zich  door  het  onderwerp  aangetrokken 
voelen. 

Tk  mag  daarom  geene  algemeene  bekendheid  met  den  stand 

van  het  vraagstuk  onderstellen,  wil  ik  mijn  doel  bereiken. 

In  eene  bijlage  A  heb  ik  rankine's  theorie  van  de  werking 
der  schroef  zoo  kort  mogelijk  verzameld,  omdat  die  niet  gelijk 
de  theorie  van  den  wederstand  van  schepen  door  hem  zelven  in 

een  handboek  is  gegeven» 

Mene  bijlage  B  bevat  het  voorbeeld  van  toepassing  van  beide 
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deelen  der  theorie  door  den  ontwerper  gekozen,  en  waarin  de 

onjuistheden  van  beide  beschouwingen  elkander  nagenoeg  ver- 

nietigen, zoodat  de  overeenkomst  met  de  waarneming  op  het- 
zelfde schip  gedaan,  een  graad  van  naauwkeurigheid  bezit,  welke 

zeer  voldoende  zoude  zijn  voor  de  meeste  toepassingen,  indien 
hij  niet  het  gevolg  ware  van  het  bepalen  der  waarde  van 

een  coëfficiënt  uit  dat  zelfde  en  slechts  weinige  andere  voor- 
beelden. 

Zulk  een  voorbeeld  is  bij  rankine  dikwijls  een  onmisbaar 

middel  om  zijne  ineengedrongen  stellingen  gemakkelijk  geheel 

te  begrijpen. 

Rankine's  theorie  van  den  wederstand  dien  een  schip  in  de 
vloeistof  ondervindt,  is  echter  geheel  —  en  weder  met  een 

voorbeeld  van  toepassing  —  te  vinden  in  het  door  hem  uit- 

gegeven werk :  Shipbuilding  theoretical  and  practical,  Lonclon 

1866,  blz.    11 —  85.   Daarnaar  kan  ik  dus  verwijzen. 

Die  theorie  gaat  uit  van  de  beperkende  veronderstellingen  : 

1°.  dat  het  schip  in  de  rigting  der  lengte  slechts  doorsneden 
heeft  waar  langs  de  waterdeelen  kannen  glijden,  zonder  door 

hunne  inertie  er  van  verwijderd  te  worden;  en,  2°.  dat  die 
lijnen  ook  zoo  vloeijend  en  lang  zijn  dat  bij  de  gegevene  snel- 

heid nergens  andere  golven  worden  opgewekt  dan  de  onvermij- 

delijke, die,  —  eenmaal  gevormd  —  voor  hare  instandhou- 
ding geen  noemenswaardigen  arbeid  meer  eischen  zoolang  de 

snelheid  dezelfde  blijft. 
Als  kenmerk  van  het  voldoen  aan  die  voorwaarden  noemt 

rankine  slechts  :  dat  de  lengte  van  het  voorschip  tot  aan  de 

grootste  dwarsdoorsnede  zij  minstens  =  0,43  V2,  —  zoo  er 

geene  bezwaren  tegen  zijn,  liefst  de  helft  meer,  —  en  dat  het 
achterschip  óók  zoo  lang  zij ;  terwijl  de  verhouding  van  den 

inhoud  der  langsscheepsche  doorsneden  tot  de  omgeschreven 

regthoeken  niet  0,637  overtreffen  mag,  en  de  lijnen  goed  stroo- 

ken,  gelijk  in  de  practijk  ook  als  eisch    gesteld  wordt. 

(Met  V  wordt  hier  de  snelheid  in  meters  per  secunde  be- 
doeld.) 

Die  eisch  is  reeds  beperkend  genoeg,  want  alleen  scherpe 

stoombooten  voldoen  er  aan  ;  maar  nog  is  hij  veel  te  ruim  om 

alle  schepen   uit  te  sluiten  die  inderdaad    niet  voldoen   ian   het 
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onderstelde  omtrent  het  niet  opwekken  van  energie-verspillende 

golven. 
Ik   zal  dat  straks  aantoonen. 

Maar  wanneer  men  zich  nu  met  rankine  bepaalt  tot  sche 

pen,  die  slechts  de  onvermijdelijke  golven  met  zich  voeren, 

en  buiten  beschouwing  laat  de  reactie  van  de  massa  van  het 

schip  en  van  het  water  dat  het  medevoert  tegen  de  voort- 
stuwende kracht,  zoolang  de  normale  en  eenparige  snelheid 

niet  bereikt  is,  heeft  men  met  twee  oorzaken  van  weerstand 
te  doen. 

Beiden  zijn  indirecte  werkingen  der  waterdeelen,  die  directe 

werkingen  op  het  schip  doen  ontstaan  onder  den  vorm  van 

veranderde  drukkingen  op  het  ondergedompeld  deel. 

De  directe  werkingen  te  bepalen  leidt  echter  tot  berekenin- 
gen, die  onuitvoerbaar  zijn  door  te  groote  ingewikkeldheid. 

De  indirecte  werkingen  zijn  : 

1  °  het  gevolg  van  de  onvolmaakte  vloeibaarheid,  die  een  deel 

van  den  totalen  weerstand  geeft  dat  bij  werkelijke  schepen  on- 

merkbaar is,  doch  bij  zeer  kleine  modellen  zelfs  de^hoofdoor- 
zaak  van  weerstand  wordt,  en  evenredig  is  aan  de  snelheid 

waarmede  de  betrekkelijke  plaats  verandering  der  deelen  ge- 
schiedt ; 

2°.  de  voortbrenging  van  wrijvingsdraaikolken,  of  het  pro- 
ces waardoor  de  oppervlakte  van  het  schip  waterdeelen  door 

wrijving  medesleept  en  daaraan  snelheid  geeft.  Dit  proces  is 

eene  combinatie  van  de  directe  en  indirecte  uitwerkingen  van 

adhaesie  en  onvolmaakte  vloeibaarheid.  In  de  volmaakte  vloei- 

stof zouden  de  door  rankine  bedoelde  schepen,  ééns  in  beweging 

gebragt  zijnde,  zonder  verderen  weerstand  met  eenparige  snel- 
heid blijven  bewegen. 

De  voortbrenging  van  wrij vingsdraaikolken  is  de  eenige  oor- 

zaak van  wederstand,  die  rankine  eene  nadere  beschouwing  waar- 
dig acht,  met  het  oog  op  de  practijk. 

Zij  heeft  eene  uitwerking,  welke  ten  eerste  evenredig  is  aan 

de  massa  van  de  cubieke  eenheid  water,  eene  naauwkeurig  be- 

paalde grootheid;  ten  tweede  aan  de  tweede  magt  van  de  snel- 
heid;  ten   derde  aan  het  wrijvend  oppervlak. 

De  snelheid  van   wrijving  is  echter  niet  dezelfde  op  elk  deel 

. 
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van  het  ondergedompeld  oppervlak  van  den  scheepsromp,  maar 

voor  elk  element  cl p  daarvan  w-maal  de  snelheid  V  van  het 

geheele  schip.  Voor  het  geheele  schip  is  de  weerstand  uit  deze 
oorzaak 

1 
=  -  X  inertie water  X  wrijving  X  ̂ 2  X  p,2.^;; 

Tn  plaats  van  de  snelheid  n  V  in  rekening  te  brengen,  kan 

men  ook  den  factor  n  bij  d  p  voegen  en  alzoo  het  element 

van  grootte  veranderd  denken,  en  de  snelheid  V  constant  over 

het  geheele  oppervlak.  De  integraal  van  n2  dp,  uitgestrekt 
over  geheel  het  nat  oppervlak  van  het  schip,  noemde  rankine 

het  vermeerderd  nat  oppervlak      Men  duidt  het  veelal  aan  door 
P 

G,  terwijl  het  nat  oppervlak  zelf  slechts  (3  is.     —    is    dan     de 

coëfficiënt  van  vermeerdering,  afhankelijk  van  de  scherpte  van 

het  schip,  en  dien  rankine  voor  de  toepassing  alleen  afleidt  uit 

den  vorm  der  horizontale  doorsneden  in  het  voorschip. 

Den  coëfficiënt  van  wrijving  neemt  hij  hier  ter  plaatse 

aan  =  0.0036  voor  Engelsche  eenheden  (vierkante  voeten  en 

voeten  per  secunde.) 

Aanvankelijk  kwam  hij  tot  dit  getal  door  proeven  van  weis- 
bach,  met  buizen  waardoor  water  stroomde ;  later  vond  hij  dit 

bevestigd  door  waarnemingen  op  schepen. 

Zijne  formule  voor  den  wederstand  van  het  schip  voor  de 

practijk  wordt  daardoor  zeer  eenvoudig;  want  bij  eene  snelheid 

van  10  knoopen  (dat  is  10  minuutmijlen  per  uur  of  5,145 

meter  per  secunde),  is  de  weerstand  dan  1  Eng.  pond  per 

vierk.  Eng.  voet  van  het  vermeerderd  oppervlak ;  en  voor  an- 
dere snelheden  in  reden  als  de  quadraten    derzeive. 

Ik  zal  tegen  die  theorie  drie  bedenkingen  aanduiden. 

Vooreerst  de  beperking. 

Een  Engelsch  schip,  de  Greyhound,  met  een  voorschip,  lang 

23.18  meter,  voldoet  aan  rankine's  bepaling  voor  snelheden 
van  12  minuutmijlen  per  uur  en  minder.  Toch  toont  bijlage 

C,  die  eenige  uitkomsten  geeft  van  zeer  naauwkeurige  proeven 

omtrent    de    kracht    waarmede    men    dat    schip    door  het  water 
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konde  trekken,  aan,  dat  de  weerstand  binnen  die  grenzen  be- 
langrijk sterker  klom  dan  het  quadraat  der  snelheid. 

Reeds  bij  veel  minder  snelheid  dan  rankine  aannam,  ont- 

stonden dus  arbeid -verslindende  golven. 

De  Greyhound  was  een  schip  van  zeer  gewone,  en  volgens 

onze  kennis,  zeer  goede  lijnen. 

De  practische  toepassing  gedoogt  dus  het  buiten  rekening 

laten  der  golfVoortbrenging  niet. 

Ten  tweede  kan  de  eenvoudige  factor  O  in  de  formule  niet 

voldoende  juist  zijn.     Eene    andere  correctie    dan  de  coëfficiënt G. 

—  is  daarbij  noodig,  want  eene  vierkante  eenheid  in  het  achter- 

schip is  veel  minder  invloedrijk  dan  eene  vierkante  eenheid  in 

het  voorschip,  onafhankelijk  van  den  vorm  van  het  schip. 

Sir  arthür  gotton  liet  een  schip  over  het  voorste  deel  onder 

water  met  glad  geschuurd  metaal  bekleeden  en  vond  daarna 

veel  minder  weerstand.  Ook  in  het  middendeel  van  het  schip 

werd  zulk  een  verschil  veroorzaakt  door  de  bekleeding.  In  het 

achterschip  echter  was  de  invloed  naauwlijks  merkbaar. 

Hetzelfde  wordt  op  andere  wijze  aangeduid  door  de  volgende 

waarneming. 

De  weerstand  van  den  bovengenoemden  Greyhound  in  diep 

geladen  toestand  tot  dien  in  minder  beladen  staat,  vertoonde 

eene  verhouding,  belangrijk  minder  groot  dan  de  waarde  O 

voor  beide  gevallen  deed.     En  toch  moet  behalve  de  waarde  O 
P 

ook  de  factor  door  de  diepere  indompeling  niet  onbelang- 

rijk gerezen  zijn,  omdat  de  horizontale  doorsneden  van  het 

schip  naar  boven  steeds  meer  rond,  minder  spits  worden. 

Rankine's  formule  verklaart  dat  voordeel  van  diepe  schepen 
niet. 

Ten  derde  de  wrijvingscoëfficiënt, 

Weisbach  vond  0.0030  (voor  Engelsche  eenheden.)  Rankine, 

die  slechts  beperkte  betrouwbare  waarnemingen  had,  waaronder 

het  voorbeeld  van  den  Warrior  in  mijne  bijlage  B  genoemd, 

nam  de  waarde  over  voor  nieuwe  en  dus  niet  aangegroeide 

schepen.     Dat  hij  dit  deed,  moet  een  gevolg  zijn  van  eene  der 
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volgende  zaken:  —  of  de  Warrior  en  een  ander  voorbeeld, 
beide  met  schoone  huid,  moeten,  evenals  de  Greyhound  golven 

opgewekt  en  daardoor  meer  weerstand  geboden  hebben,  dan 

die  uit  wrijving  voortvloeide ;  of  zij  waren  in  het  geval,  waarin 

rankinè's  formule  voor  de  werking  hunner  voortstuwers  te  groote 
uitkomst  geeft. 

Want  bij  den  Warrior  sluiten  de  berekening  van  den  druk 

door  de  schroef  op  het  schip  uitgeoefend,  en  die  van  den  weer- 
stand der  vloeistof  zeer  goed. 

En  toch,  als  men  eene  der  uitkomsten  kiest  met  den  Grey- 
hound verkregen,  met  eene  snelheid,  waarbij  de  tegenstand  reeds 

grooter  is  dan  overeenkomt  met  het  quadraat  der  snelheid  ver- 
geleken bij  tragere  beweging,  en  daaruit  de  waarde  van  den 

wrijvingscoëfficiënt  aüeidt,  vindt  men  voor  dit  schip,  waarvan 

het  koper  oud,  niet  glad  en  eenigszins  aangegroeid  was,  slechts 

0.00267.  Dit  schip  werd  niet  door  eigene  schroef  maar  door 

uitwendige  en  direct  gemeten  krachten  bewogen,  en  hier  kan 

dus  geen  invloed  van  verkeerde  schatting  van  de  voortstuwende 
kracht  bestaan. 

In  eene  bijlage  E  zijn  de  waarden  van  den  wrijvingscoëffi- 
ciënt, voor  verschillende  gevallen  door  froüde  direct  gemeten, 

opgegeven.  Ook  blijkt  daaruit  dat  de  wrijving  niet  in  elk  ge- 
val juist  met  de  tweede  magt  van  de  snelheid  klimt  en  dat  de 

wrijving  op  achterlijker  gelegene  deelen  van  het  oppervlak  min- 
der is  dan   in  het  voorschip. 

De  exponent  van  de  snelheid  zal  binnen  de  grenzen  der 

practijk  echter  blijkens  die  proeven  wel  altijd  binnen  1.83  en 

2.16,  meestal  veel  nader  bij  2  zijn  j  ƒ  varieert  voor  metaal- 

oppervlak (theelood)  van  0.00262  tot  0.00232,  voor  gladde 

lak  of  vernis  van  0.00278  tot  0.00262,  mits  de  wrijvende 

oppervlakte  in  de  rigting  van  beweging  2  0  Eng.  voeten  of  meer 

lang  zijn. 

Proeven  van  Dr.  fairbairn  en  Professor  james  thomson,  met 

draaijende  gladde  schijven,  wezen  de  waarde  0,002  aan  voor 

den  bedoelden  wrijvingscoëfficiënt,  welke  rankine  vreemd  genoeg 

zelf  gebruikt  bij  de  berekening  van  den  invloed  der  wrijving 

op  den   voortstuwer  der  schepen. 
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Mijne  conclusie  is   dus : 

Dat  rankine's  formule  slechts  binnen  veel  engere  grenzen 
bruikbaar  is  dan  men  algemeen  aanneemt,  en  dat  die  daarbin- 

nen minstens  20  percent  te  grooten  weerstand  aanwijst  voor 
nieuwe  schepen. 

Dat  echter  buiten  die  grenzen,  doch  binnen  die  waartusschen 

verreweg  de  meeste  hedendaagsche  schepen  zijn,  zich  daarbij  een 
andere  volstrekt  niet  te  verwaarloozen  oorzaak  van  weerstand 

voegt,  - —  de  golfweêrstand,  die  evenredig  is  aan  eene  hoogere 
magt  der  snelheid  of  welligt  aan  de  tweede  magt  van  het  ver- 

schil der  snelheid  met  die  waarbij  voor  het  gegeven  schip  de 

golfopwekking  begint. 

Dat  men  bij  proeven  met  zeer  kleine  modellen  rekening  moet 

houden  met  de  onvolmaakte  vloeibaarheid  van  water,  welke  een 

bij  groote  schepen  onmerkbaren  weerstand  geeft,  evenredig  aan 

de  snelheid,  is  reeds  gezegd. 

Rankine  heeft  in  eene  verhandeling,  welke  gedrukt  is  in  de 

Philosophical  Transactions  van  1871,  op  blz.  296  —  300  de 

grondslagen  gelegd  van  eene  theorie  van  den  weerstand  door 

gol  venvorming. 

Quantitatieve  onderzoekingen  ontbreken  bijna  nog  ge- 
heel. 

Maar,  terwijl  uit  het  door  mij  gezegde  blijkt,  dat  men,  bij 

de  eischen  van  snelheid,  welke  de  wereldhandel  nu  aan  stoom- 

schepen  stelt,  den  golfweêrstand  niet  vermijden  kan  dan  door 

reusachtige  schepen,  waarvoor  die  snelheid  betrekkelijk  weer 

gering  zou  zijn,  leert  de  onvolledige  theorie  in  verband  met 

eenige  proeven  van  william  froude  dit,  dat,  indien  men  den 

strijd  met  den  golfweêrstand  aanneemt,  het  noodig  kan  wezen 

de  scherpe  lijnen  onzer  stoomschepen  en  daarmede  ook  den  vorm 

of  plaatsing  der  voortstuwers  vaarwel  te  zeggen  en  schepen  te 

gaan  maken  met  doorsneden  die  pankine  stroomlijnen  met  4 

brandpunten  of  Cycnoïden  noemt,  omdat  zij  veel  hebben  van  de 

horizontale  doorsneden  van  het  ondergedompeld  deel  van  een 
z wemmenden  zwaan. 

Zulke  vollere  lijnen  alleen  zouden  ook  aan  schepen  van  bruik- 
bare afmetingen  voldoende  water  verplaatsing  of  draagvermogen 

kunnen  geven  om  de  krachtige  werktuigen  te  dragen,  welke  de 



(  329  ) 

strijd  met  de  golven  in    den   hier  bedoelden    zin  —  zoude 
noodig  maken. 

Tn  de  bijlage  F  heb  ik  de  resultaten  gegeven  van  eene  ver- 
gelijkende proef,  door  w.  froude  genomen  met  een  model  van 

den  cycnoïde-  vorm ,  en  een  even  groot  model,  waarvan  de  hori- 

zontale doorsneden  den  meer  gewonen  vorm  van  trochoïden  had- 

den. Deze  uitkomsten  zijn  nog  niet  gepubliceerd,  doch  mij  door 

den  Heer  froude  medegedeeld. 

Het  voordeel  der  cycnoïden  begint  eerst  bij  eene  betrekke- 

lijk groote  snelheid,  die  evenredig  is  aan  den  vierkantswor- 
tel  uit  de  lineaire  afinetingen  der  modellen  of  schepen,  en  welke 
froude  de  zwaan-snelheid  noemde. 

Het  onderwerp  is  echter  nog  op  verre  na  niet  voldoende 

onderzocht,  doch  de  naauwkeurige,  hoewel  te  weinig  talrijke 

proeven  doen  een  belangrijk  voordeel  van  gewijzigde  vormen 

van  schepen  voor  bijzondere  gevallen  meer  dan  vermoeden. 

Maar  bij  die  verandering  in  den  bouw  van  schepen  voor 

groote  snelheid  bestemd,  zou  men  ongaarne  de  voorlichting  van 

eenige  theorie  missen,  en  daarom  behoeft  dan  ook  de  tegen- 

hanger van  de  weêrstands-theorie  dringend   verbetering. 

Ik  bedoel  hiermede  de  leer  van  de  werking  der  voort- 
stuwers. 

Kortheidshalve  bepaal  ik  mij  tot  die,  welke  nu  de  meest  be- 

langrijke is  —  de  schroef  dus. 

In  rankine's  beschouwingen  daarover  komt,  gelijk  reeds  op- 
gemerkt is,  de  wrijvingscoëfficiënt  0.002  voor  (voor  Bngelsche 

maten)  tusschen  gepolijst  metaal  en  zeewater. 

Daar  echter  de  geheele  uitwerking  van  de  wrijving  ongeveer 

4  ten  honderd  bedraagt  in  zijn  voorbeeld,  zoude  eene  vermeer- 
dering van  50  procent  van  dien  coëfficiënt  de  uitkomst  slechts 

met  ongeveer  2  procent  aandoen. 

Eene  andere  onnaauwkeurigheid  is,  dat,  gelijk  uit  bijlage  A 

blijkt,  de  middenpuntvliedende  werking  der  schroef  stilzwijgend 

wordt  voorbijgegaan. 

In  de  //  Annual  of  the  School  of  Naval  Architecture'' '  voor 
187  3  blijkt,  uit  eene  beschouwing  van  james  r.  cotterill, 

dat  de  hierdoor  ontstaande  fout  ongeveer  5  procent  bedra- 
gen kan. 
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Door  die  beide  oorzaken  te  zamen  kan  rankine's  theorie 

dus  reeds  7  procent  te  veel  geven  voor  de  uitwerking  van  den 
voortstuwer. 

Eene  derde  opmerking  betreft  niet  zoozeer  de  theorie  zelve 

als  wel  het  toepasselijk  verklaren  daarvan  op  bestaande  voor- 
beelden zonder  eenige  nadere  correctie. 

Ik  moet  hierover  een  weinig  uitvoeriger  zijn. 

Wanneer  een  schip  door  het  water  beweegt,  deelt  het  aan 

vele  waterdeelen  beweging  mede,  afgescheiden  zelfs  van  de  gol- 

ven die  het  opwekt. 

In  de  eerste  plaats  heeft  men  het  onvermijdelijke  Zog,  dat  is 

eene  laag  water,  die  het  schip  omgeeft  en  bij  den  voorsteven 

zeer  dun  is,  doch  naar  achteren  dikker  wordt  en  uitloopt  in 

een  staart  of  stroom  achter  het  schip  en  dit  volgende. 

Dat  zog  is  het  dynamisch  equivalent  van  de  voortstuwende 

kracht  en  bestaat  uit  waterdeelen,  grootendeels  door  het  schip 

voortge  wreven,  ten  deele  ook  gestooten  of  getrokken  zoo 

men  wil. 

De  weerstand  van  liet  schip,  de  hoeveelheid  van  beweging 

in  het  zog,  de  voortstuwende  kracht  en  de  hoeveelheid  van  be- 

weging in  den  stroom  water  dien  de  voortstuwer  achterwaarts 

werpt,  zijn  dus   onafscheidelijk   verbonden  en  aequivalenten. 

In  geheel  het  zog  wordt  juist  evenveel  hoeveelheid  van  be- 

weging per  seaunde  opgehoopt,  als  in  een  gewigt,  gelijk  aan 
de  voortstuwende  kracht,  dat  één  seconde   vrij  valt. 

Waar  dus  weerstand  is,  is  het  zog  onvermijdelijk,  en  dus 

in  elke  bekende  vloeistof. 

Evenzeer  is  de  achterwaartsche  stroom  onvermijdelijk  dien 

de  voortstuwer  achteruit  drijft,  waar  deze  op  het  water  wer- 

kend kracht  uitoefent. 

Werkt  nu  echter  de  schroef  direct  op  het  zog,  en  wel  zoo 

volmaakt  als  dit  in  de  practijk  onmogelijk  maar  toch  denkbaar 

is,  dan  zal  hare  werking  aan  het  zog  juist  al  zijne  snelheid 
ontnemen.  Schepraderen  doen  dit  niet,  omdat  zij  grootendeels 

buiten  het  zog  werken. 

Men  ziet  dan  ook  bij  eenige  oplettendheid  gemakkelijk : 

1°.  Bij  een  zeilend  schip,  dat  het  gevolgd  wordt  door  eenen 

stroom   zog,  die  de  voortstuwende  kracht  van  den  wind  voorstelt ; 
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2°.  Bij  een  rader  schip,  dat  dit  gevolgd  wordt  door  eenen 
stroom  zog,  waarnaast  twee  stroomen  in  omgekeerde  rigting  door 
de  wielen  weggestuwd; 

3°.  Bij  een  schroef  schip  veel  minder  zog  met  voorwaartsche 
rigting,  dat  bovendien  overgaat  in  een  achterwaartschen  stroom, 

wanneer  het  schip  tegenwind  heeft  of  een  ander  sleept.  De 

rondgaande  beweging  van  het  water,  die  een  gevolg  is  van  de 

schuine  werking  der  schroef  bladen,  is  in  elk  geval  zeer  zigtbaar. 

Men  mag  in  het  algemeen  als  grondbeginsel  stellen,  dat  de 

achterwaartsche  virtueele  snelheid  van  een  voortstuwer,  die  di- 

rect op  het  zog  werkt  om  het  schip  voort  te  stuwen,  zoodanig 

moet  zijn,  dat  die  juist  de  voorwaartsche  snelheid  van  het  zog 

uitput ;  en,  omgekeerd,  dat  een  voortstuwer,  die  dit  doet,  juist 
de  voldoende  kracht  levert. 

Oppervlakkig  schijnt  het  daarom,  dat  eene  schroef,  waarvan 

de  snelheid  ten  opzigte  van  het  schip  —  dat  is  hare  omwen- 

telingen per  tijdseenheid  maal  de  spoed  —  juist  zoo  groot  is 
als  de  snelheid  van  het  schip,  en  die  daarom  juist  den  voort- 

gang van  het  zog  zoude  stuiten,  de  voorwaarde  van  dat  grond- 

beginsel vervulde.  Met  zulk  eene  schroef  zou  de  slip  —  dat 
is  het  verschil  van  voortgang  door  het  water  en  door  eene  vaste 

middenstof  —  juist  nul  zijn,  en  er  zou  uit  volgen  dat,  hoe- 
wel voortstuwing  zonder  slip  theoretisch  mogelijk  is,  de  soms 

opgemerkte  negatieve  slip  als  gevolg  van  het  zog  ondenk- 
baar is. 

Maar,  —  afgezien  van  de  practische  bezwaren  altijd,  —  is 
dit  echter  onwaar  en  zou  een  ideale  voortstuwer  juist  de  halve 

snelheid  van  het  zog  als  negatieve  slip  kunnen  hebben. 

Want,  als  men  zich,  voor  de  gemakkelijkheid  der  voorstel- 

ling, in  plaats  van  de  schroef  eens  denkt  eene  opeenvolg-ino- 
van  platte  borden  juist  zoo  groot  als  de  dwarsdoorsnede  van 

den  zogstroom,  die  achter  het  schip  verticaal  in  de  vloeistof 

dalen  met  eene  horizontale  snelheid  gelijk  aan  die  van  het  zog, 

en  clan  achteruit  bewegen  met  eene  drukking  die  geleidelijk 
aangroeit  totdat  de  snelheid  ten  opzigte  van  het  water  buiten 

het  zog  nul  is,  en  dan  spoedig  uit  het  water  rijzen,  dan  zal 

die  voortstuwer  aan  het  grondbeginsel  voldoen,  doch  de  gemiddelde 

snelheid  der  borden  zal  slechts  de    halve  snelheid  van    het   zoo- 0 
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zijn  en  dus  de  slip  negatief  en  ten  bedrage  van  de  andere 

helft  van  de  snelheid  van  het  zog. 

Maar  in  de  practijk,  met  schroeven  op  de  gewone  plaats 

aangebragt  vzooals  in  fig.  J),  dat  is,  waar  het  zog  nog  een 

vrij  geconcentreerde  snelle  stroom  is,  wordt  waarschijnlijk  door 

deze  eigenschap  van  het  zog  nooit  de  opgemerkte  negatieve  slip 

verkregen,  omdat  men  het  verschijnsel  meestal  vereenigd  vindt 

met  belangrijke  arbeidverspiliing  en  bij  schepen  met  volle  ach- 

terlijnen. 

Tot  regt  verstand  van  mijne  bedenking  tegen  detoepass  ing 

van  rankine's  theorie  van  de  schroef  op  bestaande  schepen 
moest  ik  echter  deze  opmerking  van  william  froude  over  de 

negatieve  slip  hier  aanhalen.  Zij  slaat  alleen  op  schroeven  met 

kromme  rigtlijn  of  aangroeij enden  spoed. 

Behalve  het  zog  heeft  men  achter  elk  schip  in  zekere  mate, 

maar  achter  schepen  met  stompe  achterboegen  en  breede  stevens 

vooral,  eene  massa  van  gebroken  water  cl  ie  de  geheele  plaats 
vult,  welke  de  langs  het  schip  glijdende  waterdeelen  door  hunne 
inertie  belet  worden  te  bereiken. 

Dat  water  volgt  het  schip  met  constante  snelheid,  gelijk  die 

van  het  schip,  en  kost,  zoolang  er  geene  verandering  komt  in 

die  snelheid  en  zonder  verdere  verstoringen,  geen  arbeid  Het 

vult  alleen  eene  plaats  die  de  scheepsbouwmeester  had  kunnen 

vullen  met  een  deel  van  het  sehip  dat  nog  eenige  draagkracht 

had  gehad  en  bijgezet  aan  het  geheel.  Dit  gebroken  water 

waarin  men  eene  kurk  of  flesch  kan  werpen  die  het  schip  blijft 

volgen,  en  waarin  bij  groote  schepen  de  zeelieden  soms  zwem- 
men al  zeilt  het  schip  met  groote  snelheid,  werkt  niet  op  het 

roer,  dat  er  buiten  moet  reiken  om  effect  te  hebben. 

Maar  al  is  het  schip  fijn  van  lijnen  en  met  smallen  achter- 

steven, gelijk  een  ijzeren  schip  kan  zijn,  dan  nog  is  dit  gebro- 
ken of  medegaand  water,  dat  ik  voortaan  üevenwater  noemen 

zal,  niet  tot  nul  gereduceerd.  De  binnenste  laag  van  het  zog 

draagt,  althans  achter  de  grootste  wijdte  van  het  schip,  groote- 
lijks  het  karakter  van  stevenwater,  dat  is,  dat  het  voor  een 

groot  deel  dezelfde  waterdeelen  zijn  die  medegaan  met  het 

schip  en  niet  gelijk  in  het  zog  telkens  nieuwe  massa's  water 
die  slechts  eene  snelheid  minder  dan  die  van  het  schip  aannemen 
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en  dus  achterblijven.  De  proeven  van  Sir  gotton  straks  genoemd 

en  de  geringe  weerstand  van  kimkielen  aan  den  Greijhound 

aangebragt  bij  froude's  proeven  bewijzen  dit.  In  figuur  3  is 
bij  K  een  kimkiel  zigtbaar. 

Het  is  natuurlijk  dat  er  geen  scherpe  afscheiding  bestaat 

tusschen  beide  lagen  en  de  eene  ongevoelig  in  de  andere  over- 

gaat, waardoor  steven-  of  kielwater  en  zog  naauw  verbonden  zijn. 
Elk  blad  van  de  schroef,  geplaatst  als  die  gewoonlijk  is,  snijdt 

door  het  stevenwater,  ontmoet  op  dat  oogenblik  grooten  weer- 
stand door  de  voorwaartsche  snelheid  van  dat  water,  doch  ont- 

wikkelt ook  door  eigen  iuertie  zoowel  als  door  die  der  andere 

bladen  op  dat  oogenblik  grooter  kracht,  doet  door  de  reactie 

de  as  en  daarmede  het  achterschip  schudden  en  verspilt  arbeid : 

want  het  stevenwater  wordt  van  het  schip  geworpen  door  het 

schroefblad  en  onmiddellijk  door  ander  water  vervangen,  dat  in 

korten  tijd  de  snelheid  van  het  schip  moet  aannemen,  hetgeen 

geschiedt  door  verlies  van  drukking  op  het  achterschip. 

Als  men  zich  eens  gemakshalve  voorstelt  een  schip  waarvan 

het  deel  onder  de  schroefas  door  een  plat  vlak  geheel  was  weg- 

gesneden, zoodat  het  een  platbooms-vaartuig  met  de  schroefas 
in  den  bodem  werd,  terwijl  de  schroef  slechts  één  blad  had 

waarvan  de  halve  omwenteling  dus  in  stil  water,  de  wederhelft 

achter  het  schip,  dat  wij  ons  stomp  voorstellen,  geheel  in  steven- 
water geschiedt;  dan  zal  de  eerste  halve  omwenteling  in  korten  tijd 

geschieden  en  het  schip  voortstuwen,  de  tweede  halve  omwente- 
ling geen  voortstuwende  kracht  leveren  ondanks  grooten  weerstand 

tegen  de  schroef,  die  voor  dat  deel  van  den  slag  veel  meer  tijd 

gebruikt.  Duurt  de  eerste  helft  van  den  slag  nu  !/8  secunde 
met  ongewoon  veel,  bijvoorbeeld  30  procent  slip,  en  de  tweede 

helft  2/3  secunde,  dan  is  de  slip  over  den  geheelen  slag  gere- 
kend nog  min  5  procent.  Want  als  de  schroef  p  spoed  heeft, 

legt  die  in  de  i/3  secunde  achterwaarts  af,  ten  opzigte  van 

het    schip,    1/2    p,  of  met    30  procent  slip  ten  opzigte  van  het 
7        1  n 

water —    — .    »  ~     p.     Dit    leert    dus    ook  het  schip  af  in   lL 
10     2      F     20^  b  V  /3 

21  1 

secunde,  en  dus  per  secunde,   — p  hetgeen     —  of  5  procent  ne- 

gatieve   slip  aanwijst.     Die  5  pCt.   is  natuurlijk  slechts  schijn- 
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bare  slip,  want  de  werkelijke  slip  is  30  procent  en  deze  kan 

nooit  negatief  zijn,  wanneer  de  schroef  arbeid  doet. 

Maar  het  gezegde  diende  om  twee  zaken  te  betoogen : 

1°.  dat  bij  elk  schroefschip  waarbij  de  schroef  in  een  gat 
in  het  achterschip  werkt,  (als  bij  figuur  1)  eene  oorzaak  bestaat 

van  tijdelijke  vertraging,  van  de  schroefomwenteling,  waardoor 

de  slip  schijnbaar  wordt  verminderd,  en  schijnbaar  negatief  zou 

worden  indien  zij  niet  werkelijk  grooter  ware  dan  men  door- 

gaans aanneemt. 

2°.  dat  deze  vertraging  ontstaan  door  het  werken  in  steven  ♦ 
water  dat  de  volle  snelheid  van  het  schip  heeft  en  niet  kan 

worden  weggeworpen  zonder  zich  ten  koste  van  meer  weerstand 

van  het  schip  onmiddellijk  aan  te  vullen,  verlies  van  arbeid 

moet  geven. 

IUnkine's  theorie  nu  onderstelt,  dat  de  schroef  werkt  in  een 
zog  dat  over  de  geheele  schijf  door  de  schroef  doorloopen  eene 

snelheid  heeft,  gelijk  aan  de  uit  zijne  stroomlijn-theorie  benaderde 
snelheid  van  het  zog  in  het  hart  van  de  schroef,  waarbij  de 

steven  zonder  dikte  ondersteld  wordt,  en  neemt  het  arbeidver- 

lies  door  het  stevenwater  niet  in  aanmerking, 

Beide  onderstellingen  moeten  ieder  op  zich  zelve  te  gunstige 

uitkomst  geven.  Hoeveel  dit  is,  is  echter  in  het  algemeen 

niet  te  bepalen.  Maar  wanneer  men  nu  ziet,  in  Bijlage  B., 

dat  de  formule  voor  de  schroef  nog  1*/,  procent  minder  druk- 
king geeft  dan  de  formule  voor  den  weerstand  van  het  schip; 

daarbij  in  aanmerking  neemt  de  vroeger  genoemde  2  en  5  pro- 
cent en  de  laatstelijk  genoemde  belangrijke  oorzaak  van  verschil, 

dan  ontstaat  bijna  zekerheid,  dat  de  totale  wederstand  van  den 

Warrior  althans   belangrijk  minder  is  dan  de  berekende. 

Terwijl  dus  bij  de  bestaande  theorie  van  den  weerstand  de 

wrijvingscoëfficiënt  herzien  moet  worden  en  een  nieuw  onderzoek 

ingesteld  naar  den  weerstand  geboren  uit  golfverwekking,  moet 

bij  de  theorie  van  voortstuwing  behalve  minder  belangrijke 

punten  eene  correctie  ingevoerd  worden  voor  het  effect  van  het 
stevenwater. 

Tot  het  eerste,  dat  een  ingewikkeld  vraagstuk  is,  ontbreken  de 

noodige  door  waarneming  te  verkrijgen  gegevens  in  die  mate,  dat 

zelfs  de  te  volgen   weg  nog  niet  geheel  aangeduid   kan  worden. 
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Tot  het  laatste  ontbreken  mede  de  gegevens  om  de  grootte 

van  eenige  coëfficiënten  te  bepalen,,  doch  deze  zijn  gemakkelij- 
ker te  verzamelen  en  men  kan  den  weg  aanwijzen  om  tot  het 

doel  te  komen. 

Als  men  door  waarneming,  die  het  best  op  zeilschepen  of 

door  uitwendige  kracht  gedreven  schepen  gedaan  kan  worden, 

bij  benadering  weet  binnen  welke  grenzen  het  zog  het  karakter 
van  stevenwater  heeft,  en  dus  ook  hoevele  cubieke  eenheden 

C  van  de  schijf,  welke  de  schroef  bij  eene  omwenteling  door- 
loopt, in  het  stevenwater  liggen,  zal  per  revolutie  door  elk 

blad  ep  \fi)  cubieke  eenheden  stevenwater  worden  uitgestooten 

in  het  zog.  (p  is  een  nog  te  bepalen  functie  van  den  spoed, 

de  middellijn  en  hoeksnelheid  van  de  schroef,  die  altijd  met  100 

procent  slip  het  stevenwater  doorklieft.  Proeven,  met  stilstaande 

schroeven,  waarvoor  en  waarachter  men  gedeeltelijke  schermen 

plaatst  om  de  geregelde  doorstrooming  van  het  water  te  be- 
letten, kunnen  dns  tot  de  bepaling  dienen. 

Indien  nu  /'  de  werkelijke  lengte  van  de  schroef  is,  en  om 

ranklne's  notatie  te  volgen  l  de  gezamenlijke  lengte  der  bla- 

den, dus  —  het  aantal  bladen,  p  de  voortgang  van  het  schip c 

ten  opzigte  van  het  zog  bij  de  schroef,  per  omwenteling  van 

de  schroef,  die  n  revoluties  per  secunde  maakt ;  dus  p  n  de 

snelheid  vau  de  schroef  door  het  water  in    lengte-eenheden  per 
w 

secunde;    en  -    de    massa    van    de    cubieke    eenheid    water,  zal 
9 

per  omwenteling  de  impulsie 

1 

'ir 

R.       =q>(c).  -  .  -  .'p.n n  9       r 

noodig  zijn  om  het  stevenwater  uit  het  zog  te  vernieuwen, 

waarin  E  voorstelt  de  constante  vermeerdering  van  weerstand 

van  het  schip  uit  deze  oorzaak  gedurende  de  geheele  re- 
volutie. 

E,  is  dus  eene  kracht  die  men  moet  aftrekken  van  de  totale 

voorwaartsche  drukking  van  de  schroefas  om  de  werkelijke  te 

behouden,    indien    men,    om    beide    vraagstukken    van  schip  en 

tEKSL.    EN    MEDED.    AFD.    NATUUKK.    2de    REEKS.    DEEL    VIII.  22 
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voortstuwer  uit  elkander  te  houden,  R  als  verlies  van  druk- 

king van  de  schroef  in  plaats  van  als  vermeerdering  van  weer- 
stand van  het  schip  beschouwt.  Gold  het  te  berekenen  of  de 

schroefas  sterk  genoeg  ware,  dan  zoude  deze  wijze  van  be- 

schouwen ongeoorloofd  zijn. 

Hoe  belangrijk  de  invloed  van  het  stevenwater  kan  zijn  be- 

wijst de  volgende  proef. 

In  1862,  toen  de  zoogenaamde  tweeling-schroeven  —  zie 

figuur  2  —  die  op  vrij  grooten  afstand  bezijden  den  achter- 
steven en  dus  grootendeels  buiten  het  zog  werken,  nog  nieuw 

waren,  wilde  ik  beproeven  of  deze  meer,  dan  wel  minder  utili- 

satie (dat  is  het  quotiënt  van  nuttigen  arbeid  tot  voortstuwing, 

gedeeld  door  totalen  arbeid  tot  drijven  der  schroef)  hadden, 

dan  één  schroef,  die  in  het  zog  werkte. 

Op  grond  van  eene  toen  nog  slechts  gegiste  wet  van  verband 
tusschen  modellen  en  schepen,  nam  ik  eenige  proeven  met  een 

model  op  Vso  der  grootte.  De  stoommachine  was  vervangen 

door  eene  sterke  schroefvormige  veer  werkende  op  eenen  hef- 
boom waarvan  ik  de  armen  gemakkelijk  veranderen  konde  en 

welke  veer  altijd  binnen  dezelfde  grenzen  gebruikt  werd,  zoodat 

de  geleverde  arbeid  in  kilogram  meters  dus  steeds  dezelfde  was, 

terwijl  ik  den  hefboom  beproevender-wijze  steeds  veranderde,  zoo 

dat  de  tijd  waarin  de  kilogrammeters  geleverd  werden  ook  de- 
zelfde bleef,  al  veranderde  ik  de  schroeven  en  daardoor  het 

aantal  omwentelingen  dat  zij  maakten.  De  snelheid  alleen  ob- 
serverende nadat  ik  den  hefboom  geregeld  had  naar  de  schroeven, 

had  ik  dus  steeds  dezelfde  fractie  van  eene  paardekracht,  die 

het  model  dreef. 

De  vergelijking  van  de  werking  van  eene  schroef  op  de  ge- 
wone wijze  geplaatst,  met  die  van  twee  schroeven  buiten  het 

zoo-,  leerde  niet  veel  dan  dat  de  twee  schroeven  beter  waren, 
dan  de  eene  wier  cirkel  trouwens  kleiner  was.  Doch  toen  ik 

om  die  reden  aan  de  eene  schroef  wat  grooter  middellijn  gaf, 

waardoor  zij  niet  op  de  gewone  wijze  in  het  schroefgat  konde 

geplaatst  worden,  doch  ongeveer  1  decimeter  achterlijker  aan 

de  verlengde  as  bevestigd  werd  —  ongeveer  als  in  de  boot, 

welke  in  figuur  3  is  voorgesteld  —  trok  de  gunstige  uitkomst 

mijne  aandacht. 
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Tk  nam  toen  nog  eenc  proef,  die  ik  hier  wilde  aanhalen,  en 

wel  deze,  dat  ik  de  oorspronkelijke  kleinere  schroef  weer  ge- 

bruikte en  de  resultaten  vergeleek  van  die  schroef,  draaijende 

in  het  gewone  gat  als  in  fi^.  1,  en  dezelfde  schroef,  draai- 

jende op  de  nieuwe  plaats.  Ik  vond  toen,  dat  in  het  laatste 

geval : 

1°.  de  schroef  met  dezelfde  fractie  van  eene  paardekracht 
ongeveer  20  procent  meer  hoeksnelheid  kreeg; 

2°.  de  snelheid  van  het  scheepje,  bijna  30  procent  aan- 

groeide. 

3°.  de  schijnbare  slip  van   12  tot  5  procent  daalde; 
en,  mag  men  nu  aannemen,    dat  bij   dit  model,  bij  de  bereikte 

snelheid,  de  weerstand  evenredig  is  aan  het    vierkant  der  snel- 

heid,   dan    zoude    die  utilisatie    aangegroeid   zijn    als  weerstand 

-3 

maal  snelheid,  dus  ongeveer  als   1.3  ==2.197. 

Daar  de  utilisatie  nimmer  in  het  laatste  geval  =  l  kan  zijn 

geweest,  kan  zij  in  het  eerste  met  de  meeste  schepen  overeen- 
komend geval  op  verre  na  niet  0.5  zijn  geweest.  In  den 

Greyhound  was  het  niet  meer  dan  0.6  en  rankine  vindt  door 

berekening  voor  den  Warrior  het  niet  zeer  waarschijnlijk  cij- 
fer 0.773. 

Ik  ben  aan  de  genoemde  proef  eerst  later  veel  waarde  gaan 

toekennen,  omdat  ik,  toen  ik  die  nam,  meer  toeschreef  aan  de 

schaal  van  het  model  dan  ik  nu  meen  dat  noodig  was.  Van 

daar  echter  dat  niet  meer  bijzonderheden   zijn  opgeteekend. 

De  waarde,  die  ik  er  aan  hecht,  zoowel  als  aan  alle  met  de 

noodige  zorg  en  naauwkeurigheid  genomene  proeven  op  niet  te 

kleine  modellen,  is  gegrond  op  de  sedert  als  eene  waarheid 

erkende  wet  van  vergelijking,  die  door  proeven  van  william 

froude  met  het  schroefschip  Greyhound  en  een  Lmodel  van  het- 

zelfde schip  geheel  bevestigd  is. 

Die  wet  is :  dat,  wanneer  twee  gelijkvormige  schepen  of  een 

schip  en  zijn  model  overeenkomstige  lineaire  afmeting en  hebben 
als  L  en  l,  en  snelheden  die  in  reden  staan  als  [/L  en  j//, 

welke  men  de  snelheden  van  vergelijking  noemt,  de  weerstanden 

binnen  de  grenzen  der  practijk  tot  elkander  in  reden  staan  als 

L3  en  l*  :  en  dat  zelfs,  zooverre  men  heeft  kunnen  waarnemen. 
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de  golf  ver  wekking,  behoudens  de  schaal  waarop  het  geschiedt, 

overeenkomt ;  zoodat  het  watervlak  rondom  het  model  eene  af- 
beelding (op  de  schaal  l:  L)  is  van  het  watervlak  rondom  het 

schip  met  zijne  stelsels  van  golven. 

Alleen  is  het  moeilijk  in  het  model  de  onevenheden  van  de 

huid  van  een  werkelijk  schip  overeenkomstig  de  schaal  terug 

te  geven,  doch  het  schijnt,  dat  blinkende  lak  op  het  model 

vrij  goed  overeenkomt  met  een  nieuw  schip. 

Ten  gevolge  van  deze  wet  krijgen  proeven  met  modellen, 

zelfs  die  met  werkende  modellen,  door  eigen  voortstuwers  ge- 
dreven, eene  waarde  voor  de  toepassing  in  het  groot,  die  men 

vroeger  niet  opmerkte. 
Tevens  kunnen  zij  vermoedelijk  bijna  alle  gegevens  leveren 

voor  de  nog  te  maken  theorie  van  den  wederstand  ten  gevolge 

van  golfverwekking,  want,  daar  de  golfvlakte  rondom  het  mo- 
del dat  met  eenparige  snelheid  door  een  toestel  of  boot  wordt 

bewogen,  ten  opzigte  van  beiden  niet  verandert,  kan  men  het 

met  naauwkeurigheid  photographeren. 

Terwijl  zij  voor  den  scheepsbouwmeester  voorloopig  het 

eenige  surrogaat  zijn  voor  berekeningen,  die  hij  nog  niet  met 

de  noodige  naauwkeurigheid  maken  kan,  hebben  zulke  proeven 

zelfs  voordeden  van  juistheid  boven  de  zoo  moeilijk  goed  te 

nemen  en  kostbare  proeven  in  het  groot,  voor  de  vermeerdering 

onzer  kennis  van  de  wetten  van  weerstand  en  voortstuwing; 

en  naar  mijne  bescheidene  meening  rust  daarom  op  de  Eege- 

ringen  van  Staten  die  belang  hebben  bij  stoomvaart-oeconomie, 
de  verpligting  zulke  proeven  te  nemen  en  bekend  te  maken  en 

zelfs  particulieren  in  de  gelegenheid  te  stellen  van  de  voor  alle 

proeven  noodige  toestellen  gebruik  te  maken,  tot  het  onder- 
zoeken hunner  modellen. 

De  Engelsche  Admiraliteit  is  bezig  het  eerste  gedeelte  van 

deze  taak  te  vervullen  met  de  reeksen  van  proeven,  die  wïl- 
LtAM  froude  te  Chelston  Cross,  Torquay,  voor  haar  neemt  met 

groote  voor  het  doel  gemaakte  toestellen.  Die  proeven  zullen, 

indien  ze  algemeen  bekend  gemaakt  worden,  veel  leeren  aan- 

gaande den  wederstand. 
Doch  de  wederhelft  van  dit  vraagstuk  eischt  proeven  met 

werkende   modellen,   en  hiervan   heeft  men,  naar  het  schijnt,  nog 
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de  noodzakelijkheid  niet  ingezien  met  die  mate  van  overtuiging, 
die  tot  handelen  leidt. 

Bij  zulke  proeven  zijn  echter  bijzondere  voorzorgen  noodig, 
die  niet  ieder  vooraf  nemen  zoude,  en  waarvan  het  verzuimen 

veel  aanvankelijk  verspilden  arbeid  ten  gevolge  heeft 

In  de  eerste  plaats  het  kiezen  van  voldoende  waterdiepte. 

Bij  den  Greyhound  toch  bleek,  dat  de  bodem  op  14  a  18  me- 

ters diepte  bij  dit  schip  van  4.25  meter  diepgang  zeer  merk- 
baren invloed  op  den    weerstand  had. 

Ten  tweede  de  zuiverheid  van  het  water.  Men  moet  bij  proeven 

met  modellen  van  een  paar  meters  lengte  het  watervlak  vooraf 

afschuimen,  want  zelfs  in  een  afgesloten  bassin  vormt  zich  eiken 

dag  op  het  water  een  laagje  onreinheid  dat  merkbaren  invloed 

heeft  op  den  weerstand.  Reinigt  men  eene  oppervlakte  van 

1000  centiaren  door  een  drijvende  lat  er  over  te  halen,  dan 

zal  die  lat  zelf,  indien  men  ze  los  laat,  door  het  stoflaagje  voort- 
gestuwd worden  totdat  dit  zich  door  eigen  spankracht  weer 

over  het  bassin  heeft  uitgebreid.  In  een  zeer  groot  bassin, 

een  meer  bijvoorbeeld,  dat  weinig  onreinheid  bevat,  jaagt  de 

wind  echter  alles  naar  eene  zijde ;  en  ook  het  drijvend  vlies  van 

de  door  een  wal  of  gebouw  aan  de  werking  van  den  wind  ont 

trokken  oppervlakte  volgt  de  rest,  door  zich  bijna  onbepaald  te 

verdunnen,  zoodat  men  aan  de  windzijde  van  een  dok  of  meer 

dikwijls  een  helder  en  zuiver  watervlak  vindt. 

Ten  derde  de  oppervlakte  van  het  model.  Dit  onveranderd 

te  houden  bij  vergelijkende  proeven  eischt  de  grootste  zorg.  De 

dunne  laag  zuivere  schellak-vernis  moet  dagelijks  vernieuwd 
worden  om  de  proeven  van  verschillende  dagen  te  kunnen 

vergelijken,  zonder  verschillen  te  vinden  die  men  al  ligt  aan 

andere  oorzaken  zou  toeschrijven. 

Ten  vierde  het  in  aanmerking  nemen  van  de  verandering  van 

den  wrijvings weerstand  door  de  verschillen  in  absolute  lengte 

van  model  en  schip.  Dit  punt  is  in  de  proeven  van  froude  reeds 

onderzocht  en  eenige  resultaten  zijn  in  Bijlage  E  medegedeeld, 

die,  graphisch  voorgesteld,  zouden  doen  zien  dat  de  wet  van 

verandering  met  de  lengte  niet  van  dien  aard  is,  dat  het  moei- 
lijk zoude  zijn  den  meerderen  invloed  van  eene  vierkante  eenheid 

in    het    model-oppervlak    en  nabij  het  vooreinde  van  het  schip, 
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boven  die  nabij  het  achtereinde  van  het  groote  schip,  vrij  juist 
in  rekening  te  brengen. 

Ten  slotte  resumeer  ik. 

De  bestaande  theorieën  van  weerstand  van  de  vloeistof  tegen 

bewegende  drijvende  ligchamen,  en  van  voortstuwing  der  sche- 
pen door  schroeven  zijn  te  onjuist  voor  de  practijk,  zelfs  binnen 

de  enge  grenzen  door  den  ontwerper  gesteld. 

Die  grenzen  ruimer  te  maken  is  bovendien  noodig. 

Er  is  een  groot  gebrek  aan  gegevens  om  nieuwe  theorieën 

op  te  gronden. 
Het  wiskundig  deel  van  den  arbeid  is  ook  te  zwaar  voor 

het  meerendeel  van  hen  die  in  of  door  hun  bedrijf  nog  het 

best  in  staat  zijn  uit   waarnemingen  gegevens   bijeen  te  brengen. 

De  moeilijkheid  van  waarnemingen  in  het  groot  wordt  min- 

dei  belemmerend  door  de  mogelijkheid  om  ze  door  proeven  op 

kleine  schaal  te  vervangen. 

Die  proeven  eischen  echter,  om  waarde  te  hebben,  behalve 

onderscheidene  voorzorgen,  nog  toestellen  die  te  kostbaar  zijn 

om  door  elk  belangstellende  te  worden  aangeschaft. 

De  Engelsche  Regering  doet  reeksen  van  proeven  nemen  die 

groote  waarde  hebben  voor  de  theorie  van  weerstand. 

De  wederhelft  van  het  onderwerp  —  de  werking  der  voort- 

stuwers  —  werd  nog  niet  stelselmatig  onderzocht,  maar  proeven 
met  modellen  zijn  daartoe  uiterst  geschikt  en  waarschijnlijk  in 

alle  opzigten  voldoende. 

Die  proeven  leerden  reeds,  dat  het  zoover  mogelijk  achterwaarts 

verplaatsen  der  schroeven  de  utilisatie  van  den  besteed  worden- 
den arbeid  verbetert. 



B  IJ  L  A  G  E     A. 

KORT     OVERZÏGT     VAN    DE    .MECHANISCHE    BEGINSELEN    VAN    DE    WERKING 

DES    SCHROEFVOORTSTUWERS,    VOLGENS    PROF     W.    J     M.    RANKINE. 

§  1 .  Elke  voortstiiwer,  en  dus  ook  de  schroef,  drijft  het 

schip  door  de  reactie  van  den  stroom  water  dien  hij  achterwaarts 
stuwt 

§  2.  De  schroef  echter  heeft  veel  grooter  uitwerking  in  de 

rigting  harer  as  dan  eene  schijf  van  gelijken  diameter  zou  heb- 
ben, die  men  aan  eene  steeds  langer  wordende  stang  achter  uit 

het  schip  zou  drijven,  met  eene  snelheid  gelijk  aan  de  snelheid 

waarmede  de  schroef  achterwaarts  beweegt,  dat  is  dus,  ten  op 

zigte  van  het  schip  gerekend,  de  spoed  van  de  schroef  maal 

het  aantal  omwentelingen  ;  ten  opzigte  van  de  vloeistof  echter, 

voor  zooverre  die  niet  door  den  doorgang  van  het  schip  in 

beweging  komt,  de  spoed  van  de  schroef  maal  het  aantal  omwen- 
telingen, min  de  snelheid  van  het  schip,  of,  in  andere  woorden, 

de  schijnbare  slip  van  de  schroef. 

§  '6.  Dit  verschijnsel  heeft  tot  oorzaak  dat  de  schijf  niet 
gelijk  de  schroef  een  geregelden  achterwaartschen  stroom  van 

water  voortbrengt  omdat  zij  niet  telkens  nieuwe  massa's  water 
onmiddellijk  aangrijpt. 

§  4  Geene  theorie  is  nog  voorgesteld  die  den  constructeur 

leiden  kan  in  de  keuze  van  de  verhouding  van  het  gebruikte 

deel  van  den  geheelen  schroefgang  in  schroeven  van  verschillende 
aantallen  van  bladen,  noch  in  den  vorm  dier  bladen.  Alleen 

geeft  de  practijk  eenige  uitkomsten  waartegen  ondersteld  wordt, 

dat  niet  gezondigd  wordt  bij  hetgeen   verder  volgt. 

Evenzoo  is  ondersteld,  dat  de  schroef  genoeg  ingedompeld  is 

om  geen  lucht  onder  den  waterspiegel  te  zuiden ;  dat  de  toe- 
v  loei]  ing  van   water  voldoende  is ;  enz 
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§  5.  De  reactie  van  den  stroom  water  dien  de  schroef  ach- 

terwaarts drijft,  is  gelijk  aan  het  product  van  drie  factoren : 

de  massa  der  cubieke  eenheid  water,  het  aantal  cubieke  eenhe- 

den water  in  elke  tijdseenheid  aangegrepen,  en  de  snelheid, 

in  lengte-eenheden  per  genoemde  tijdseenheid,  die  dat  water 
door  de  schroef  verkrijgt. 

§  6.  De  eerste  factor  is  door  proeven  naauwkeurig  bepaald 

daar  men  het  soortelijk  gewigt  van  zeewater  en  de  versnelling 
van  de  zwaartekracht  kent. 

§  7.  De  tweede  factor  is  het  product  van  de  doorsnede  van 

den  stroom  water  dien  de  schroef  achterwaarts  zendt  met  zijne 

snelheid  ten  opzigte  van  het  schip.  Men  kan,  als  corioles,  den 

toestand  beschouwen  onmiddellijk  voor  de  werking  van  den 

voortstuwer  op  het  water,  of  als  rankine,  onmiddellijk  daarna ; 

doch  de  uitkomst  is  dezelfde,  daar  de  aangroeijing  van  snelheid 

gepaard  gaat  met  eene  evenredige  zamentrekking  in  de  dwars- 

doorsnede van  den  stroom.  De  laatste  wijze  is  echter  gemakkelij- 

ker omdat  het  uit  proeven  schijnt  te  blijken,  dat  de  zamen- 
getrokken  doorsnede  overeenkomst  met  den  inhoud  van  den 

cirkel  van  gelijken  diameter  als  de  schroef  min  de  doorsnede 
van  de  naaf  der  schroef,  die  niet  voortstuwend  werkt.  De 

snelheid  ten  opzigte  van  het  schip  na  de  werking  der  schroef 

is  de  som  van  twee  grootheden :  de  snelheid  van  het  schip,  en 

de  snelheid  ten  opzigte  van  onverstoord  water  van  den  stroom 

dien  de  schroef  geeft,  dat  is  de  schijnbare  slip  van  den  stroom. 

§  8.  Bij  een  roeispaan  of  dergelijk  werktuig  zou  de  slip  van 

den  stroom  gelijk  zijn  aan  die  van  het  werktuig ;  bij  de  schroef 

echter  is  door  de  schuine  werking  op  het  water  dit  niet  het 

geval,  doch  gelijk  de  slip  van  de  schroef  maal  het  vierkant  van 
den  sinus  van  den  hoek  dien  haar  werkend  oppervlak  met  de  as 

maakt,  een  factor  die  verschilt  voor  elk  element  van  de  schroef 

en  den  stroom,  en  die  een  reden  van  verlies  zou  daarstellen 

bij  de  sehroef  waardoor  deze  voortstuwer  in  de  practijk  zou 

achterstaan  bij  alle  directwerkende  middelen  als  schepborden  enz., 

wa\e  het  niet  dat  de  massa  water  waarop  de  schroef  werkt, 

in  de  practijk  veel  grooter  kan  zijn  clan  bij  andere  voort- 
stuwers. 

§  i)     De  derde  factor   —   de  snelheid  die  liet  water  door  de 
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schroef  verkrijgt  —  is  de  reeds  genoemde  slip  var»,  den  stroom 
zoo  het  water  voor  de  werking  der  schroef  in  rust  was.  Doch 

had  dat  water  toen  reeds  snelheid,  gelijk  altijd  bij  schroefsche- 
pen  welke  de  schroeven  op  de  gewone  plaats  voeren  het  geval 

is;  dan  moet  die  (voorwaartsche)  snelheid  opgeteld  worden  bij 

de  schijnbare  slip  van  den  stroom  om  de  snelheid  te  verkrij- 
gen, die  het  gevolg  is  van  de  werking  der  schroef  en  die  men 

de  werkelijke  slip  van  den  stroom  kan  noemen. 

§.  10.  De  achterwaartsche  stroom,  gevormd  door  de  schroef 

achter  het  schip,  werkt  juist  daar  nadeelig  op  de  drukking  der 

vloeistof  op  het  achterschip,  bijna  evenzeer  als  eene  schroef,  die 

vóór  het  schip  geplaatst  was  en  het  water  tegen  den  boeg  wierp, 

zoude  doen.  De  weerstand  van  het  schip  wordt  er  door  vermeer- 

derd, en  de  schroefas  moet  eene  grootere  drukking  uitoefenen 

om  het  schip  met  zekere  snelheid  voort  te  stuwen,  dan  het 

geval  zou  zijn  wanneer  de  schroef  op  grooten  afstand  aan  eene 

verlengde  as  het  schip  dreef. 

§  11.  Rankine  begroot  het  hierdoor  ontstaande  verlies  aan 

arbeid  naar  het  volgend  beginsel :  indien  de  stroom,  waarin  de 

schroef  werkt,  en  dien  men  het  zog  noemt,  eene  zekere  snelheid 

had,  om  het  schip  te  volgen,  indien  de  schroef  er  niet  ware, 

moet  eene  kracht  gelijk  en  tegengesteld  aan  die,  welke  noodig 
zou  zijn  om  aan  elk  waterdeeltje  in  het  zog  de  bedoelde  snel- 

heid te  geven,  ook  een  deel  vormen  van  de  werking  van  het 
water  op  het  schip,  van  den  wederstand  der  vloeistof  dus. 

Maar  als  de  schroef  er  niet  ware,  zoude  dat  zog  belangrijk 
grooter  doorsnede  hebben  dan  de  cirkel  van  gelijken  diameter 

als  de  schroef.  De  schroef  aan  den  zogstroom  (ten  deele)  eene 

snelheid  achterwaarts  gevend,  doet  de  doorsnede  zamentrekken, 
en  die  zamentrekking  wordt  aangevuld  door  ander  water  dat 

wel  genoodzaakt  is  dezelfde  voorwaartsche  snelheid  aan  te  nemen, 

die  het  zog  zou  hebben,  indien  de  schroef  er  niet  ware;  en 

de  kracht  daartoe  noodig  is  het  verschil  dat  zich  openbaart 
tusschen  de  drukking,  die  de  schroefas  moet  uitoefenen  nu  de 

schroef  in  reeds  bewegend  water  (bet  zog)  werkt,  en  die  welke 

zou  noodig  zijn  bij  eene  onbepaald  verlengde  schroefas. 

Die  kracht  of  dat  verschil  in  drukking  is  evenredig  aan  het 

verschil     tusschen     rle     werkelijke    en    schijnbare    slip    van  den 
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stroom  en  wordt  dus  zeer  groot  in  gevallen  van  schijnbare  ne- 

gatieve slip.  *) 
§.  12.  Na  eene  opmerking  deswege  van  froude,  zegt  rankine, 

dat  deze  redeneering  slechts  betrekking  heeft  op  het  verlies  van 

drukking  door  de  schroefas  op  het  schip  overgebragt,  en  dus 

op  den  verspilden  arbeid  ten  gevolge  van  bewegingen,  ontstaan 

in  het  water  door  normalen  druk,  en  niet  door  bewegingen 

ontstaan  door  wrijving. 

§  13.  De  utilisatie  van  de  schroef,  dat  is  het  quotiënt  van 

den  nuttigen  tot  den  geheelen  besteeden  arbeid,  is,  afgezien 

van  wrijving  en  van  het  verlies  door  het  reeds  bewegen  van 

het  water,  de  eenheid  verminderd  met  het  quotiënt :  slip  van 

de  schroef  gedeeld  door  snelheid  van  de  schroef.  Het  verlies 

aan  schadelijken  arbeid  door  dit  quotiënt  voorgesteld,  omvat 

ook  het  verlies  door  de  rondgaande  of  d wars-slip,  zoowel  als 
dat  van  die  in  de  rigting  der  beweging. 

§  14.  Als  het  water  echter  reeds  vooraf  in  beweging  is,  is 

het  verlies  tweeledig :  vooreerst  toch  het  straks  genoemde,  maar 

met  de  werkelijke  slip  te  berekenen,  en  ten  tweede  een  ver- 
lies dat  evenredig  is  aan  het  vierkant  van  de  snelheid,  die  het 

water  had,  onafhankelijk  van  de  schroef. 

§  15.  De  wrijving  eindelijk  geeft  een  klein  verlies  van 

drukking  op  de  schroefas,  veroorzaakt  door  den  langsscheepschen 

component  van  de  wrijving,  en  een  grooter  verlies  in  arbeid  tot 

het  draaijen  der  schroef  besteed,  ten  gevolge  van  den  dwars- 
scheepschen  component  der  wrijving. 

OPMERKINGEN    OVER    NEGATIEVE    SLIP. 

§  16.  Tegen  de  poging  om  negatieve  slip  te  verklaren  door 

op  te  merken,  dat  de  schroef  beweegt  in  water,  dat  voor- 
waartsche  snelheid  heeft  (het  zog)  voerde  men  aan,  dat  het 

voorwaartsche  momentum  —  dat  is  masa  X  snelheid,  per  se- 

cunde    aan    het    zog  gegeven,  slechts  gelijk    is  aan  den  weder- 

*)   De    geheele  opvatting  vau  de  wijze  waarop  deze  invloed  vau  liet  zog  werkt 
komt  ons  minder  juist  voor. 
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stand  van  de  vloeistof  tegen  het  schip,  dat  de  schroef  per  se- 

cunde  niet  minder  achterwaartsch  momentum  kan  geven,  dan 

de  drukking,  die  de  schroefas  overbrengt  op  het  schip,  hetgeen 
dus  weder  de  wederstand  is;  en  dus  dat,  als  de  schroef  ieder 

waterdeel  van  het  zog  aangreep,  slechts  de  vermindering  van 

slip  verklaard  was,  doch  niet  het  negatief  worden. 

§  17.  Indien  de  snelheid  van  den  stroom,  waarin  de  schroef 

werkt,  slechts  de  gemiddelde  snelheid  van  het  zog  ware,  zoude 

deze  opmerking  onwederlegbaar  zijn  (voor  eene  schroef  met 

overal  gelijken  spoed)  want  het  is  het  momentum  per  secunde, 

behoorende  bij  die  gemiddelde  snelheid,  dat  het  aequivalent  is 

van  den  wederstand  van  het  schip  en  waarop  de  redeneering 

van  §   1 6  slaat. 

§  18.  Maar  het  water  dat  verstoord  is  door  het  schip, 
heeft  meerdere  voor-  en  achterwaartsche  afwisselende  snelheden 

of  langsscheepsche  slingeringen  buiten  de  gemiddelde  snelheid 

van  het  zog.  En  vooral  is  dit  het  geval  ter  plaatse  waar  zich 

de  golven,  die  het  schip  volgen,  bevinden ;  want  onder  iederen 

kop  is  voorwaartsche,  onder  ieder  dal  achterwaartsche  bewe- 

ging. De  snelheden  dier  beweging  staan  niet  in  onmiddellijk 
verband  met  den  weerstand  dien  het  schip  ondervindt.  Het 

totaal  momentum  is  nul,  en  eerst  als  die  oscillaties  zijn  uit- 
gestorven, blijft  over  het  momentum  dat  aequivalent  is  aan  den 

weerstand  van  het  sehip. 

§  19.  Daar  gewoonlijk  een  golfkop  zich  onder  het  wulf 

boven  de  schroef  bevindt  en  in  tamelijk  goed  gevormde  sche- 

pen het  schip  bijhoudt,  werkt  de  schroef  in  water,  dat  eene 

tijdelijke  snelheid  heeft,  grooter  dan  de  gemiddelde  van  het  zog. 

Daardoor  wordt  elke  negatieve  slip  verklaard. 

§  20.  Maar  het  bestaan  van  die  golf,  die  aanvullingsgolf 

heet,  verklaart  ook  het  verlies  aan  arbeid,  dat  negatieve  slip 

geeft,  daar  de  weerstand  tegen  het  draaijen  der  schroef  in 

sneller  verhouding  groeit,  dan  de  snelheid  dier  beweging  ver- 
mindert; want  onder  de  wetten  der  golfbeweging  behooren  ook 

deze,  dat  alle  voorwaartsche  beweging  der  deeltjes  gepaard 

gaat  met  verhooging  der  oppervlakte,  en,  dat  de  drukking  te- 

gen een  ligchaam  vóór  de  golf  geplaatst,  ten  gevolge  van  de 

verhooging    des     waterspiegels   juist    gelijk   is  aan  de  drukking, 
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benoodigd  om  de  voorwaartsche  snelheid  aan  de  waterdeeltjes 

te  geven.  Zoo  ook  in  de  aanvullingsgolf,  die  het  schip  volgt, 

als  de  schroef  die  niet  verplaatst  of  verstoort.  Maar  de  schroef, 

die  de  beweging  stoort,  doet  het  niveau  dalen  en  vermindert 

de  drukking  op  het  achterschip.  Die  vermindering  van  druk 

is  in  uitwerking  gelijk  aan  eene  vermeerdering  van  weerstand, 

en  de  drukking,  die  de  schroefas  uitoefent,  moet  gelijk  zijn 

aan  de  som  van  den  weerstand,  behoorende  bij  den  vorm  en 

de  snelheid  van  het  sehip  en  de  genoemde  vermeerdering. 

En  nu  is  die  vermeerdering  van  drukking  door  de  schroefas 

over  te  brengen,  grooter  deel  van  de  geheele  drukking  daar- 
van, dan  de  vermindering  in  snelheid  van  de  schroef  is  van 

de  geheele  snelheid.  Er  wordt  dus  arbeid  verloren  doordat 

de  schroef  in  golvend  water  werkt,  doch  deze  rcdeneering  gaat 

niet  door  voor  de  gelijkmatige  snelheid  van  het  zog  ten  ge- 

volge van  de  wrijving. 

§  21.  In  de  discussie,  die  volgde  op  het  voor  het  eerst 

bekend  maken  dezer  opmerkingen  (§  §  16 — 20)  zeide  william 
froude,  dat  de  bedoelde  aanvullingsgolf  voor  een  gegeven 

schip,  voor  zoo  verre  hij  had  kunnen  nagaan,  op  dezelfde 

plaats  bleef,  onafhankelijk  van  de  snelheid. 

Een  scherp  schip  heeft  die  voorlijker,  een  vol  schip  achter- 

lijker. 



B  IJ  L  A  G  E  B. 

PROF.  W.  J.  M.  RANKINE  S  VOORREELD  VAN  TOEPASSING  VAN  DE 

voortstuwings-theorie  op  het  schip  //  Warrior.'n 

Om  de  beginselen  in  bijlage  A  in  woorden  gegeven,  te  kun- 

nen toepassen  op  een  voorbeeld,  moeten  die  eerst  in  alge- 

braïschen  vorm  worden  gesteld. 

Zij  :  u0   =i  snelheid  van  het  schip. 

ds       een    element    van    den  stroom  door  de 

schroef  achterwaarts  gedreven. 

//  —  achterwaartsche  snelheid  ten  opzigte  van 

het  schip  van  het  element  van  het  zog 
met  ds  overeenkomend,  zonder  dat  de 

schroef  werkt. 

dus  v0  —  u  —  voorwaartsche  snelheid  van  het  zog  zon- 
der schroefwerking  ten  opzigte  van  het 

water  dat  niet  door  het  schip  is  aan- 

gedaan. 
v  sa  achterwaartsche  snelheid  van  ds  als  de 

schroef  werkt. 

du3  r — u  —  snelheid  aan  ds  ̂ ^y&ïï  door  de  schroef, 
dat  is  de  slip  van  den  stroom. 

vK  =  achterwaartsche  snelheid  ten  opzigte  van 

het  schip  van  een  elementair  deel  der 

schroef  dat  op  ds  werkt. 

dus  r1 — ?/0  —-  schijnbare  slip  van  de  schroef. 

pi  —  u  —  werkelijke    n       »      »  » 
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6  =  de  schuinheid  van  het  elementair  deel 

der  schroef,  dus  de  standhoek  er  van  niet 

een  vlak  loodregt  op  de  schroefas. 

dus  tang  6  =  spoed  van  de  schroef  gedeeld  door  om- 
trek der  schroef. 

_  w       wigt  van  de  cubieke  eenheid  water 
q  _  _  r—  —     ___   massa  van  de 
g  versnelling  der  zwaartekracht 

cubieke  eenheid  water. 
1026 

dus  q    —  — — -  —  105  in  meters,  secunden  en  kilo's. y .  o 

64 

of  q    =  — — —  ̂    2  in  Eng.  voeten,  secunden  en  Eng.  ponden. 

Totale  drukking  van  het  element  van  den   stroom. 

Het  volumen  water  per  secunde  aangegrepen  is  v  d  s,  de  massa 

qvds. 
De  snelheid  er  aan  gegeven  v — u. 

Dus  de  druk  van  het  element  der  schroef,  of  de  differen- 

tiaal van  de  drukking  T  der  as  N 

dT     mm    QV(v—u)ds   (1) 

Verlies  in  drukking  door  werken  in  bewogen  water. 

Het  water  heeft  de  snelheid  u°  —  u  ten  gevolge  van  den 
doorgang  van  het  schip. 

Yoor  elk  element  des  strooms  bestaat  dus  eene  achterwaart- 

se!] e  reactie  qv  (u0 — u)  ds,  die  deel  vormt  van  den  weerstand 
van  het  schip  onafhankelijk  van  de  schroef. 

Maar    de    schroef  vermeerdert    het  water  dat  door  de  schijf, 
v 

welke  zij  doorloopt,  vloeit  in  de  verhouding  -  . u 

Dus  is  er  door  de  werking  der  schroef  eene  meerdere  achter- 
waartsche  reactie  of  meerdere  wederstand  van  het  schip,  hetgeen 

overeenkomt  met  verlies  van  of  verspilde  drukking  voor  elk 

element  ds  ter  grootte  van 

/  v         \  ?'o  —  u 
\~  —  l     n ?7 (u  —  v) ds  —    qv(v  —  %) d s 
l  u         J  7' 
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welke  formule  in  verband  met  (I)  geeft 

-d?   (2) 

"De  nuttige  drukking  van  het  element  van  den  stroom  is  derhalve 

(u.  —  u\               I          n.  —  u
\ 

1  —  -°       dT  ̂      1— -   1  Qv(v  —  u)ds 
u      f               \              u      f 

-  qv(v  —  u)ds   (3) 

dT 
\  u       ] 

2  u 

De  utilisatie  van  de  schroef  in  stil  water,    wrijving  verwaar- 
loozend. 

"De  totale  arbeid  per  secnnde  besteed  tot  het  drijven  van  het 
element  der  schroef  is  vi  dT 
de    nuttige    arbeid    is  uQdT\ 

maar  in  stil  water  is  T1  —  T., 

dus  de  utilisatie   =  — ,   voor  het  element        .   .   (4) 

Bij  schroeven  met  gelijken  spoed  is  vl  constant  over  de  ge- 

heele  schroef  das  ook         de  utilisatie  van   de  schroef.    Van  den 

vl 

geheelen    besteeden    arbeid  vl  dT  is  v  dT  gebruikt,    om  water 

achterwaarts  te  dringen  en  vl  —  v)  dT  om  draaijende  beweging 
te  geven  aan  den  stroom. 

De  utilisatie  in  bewogen  water,  wrijving  verwaarloozend 

Uit   ( 3 ;  volgt : 
Utilisatie  van  het  element  der  schroef  = 

u0dV        u_    u9    dT  _     u 

vx  d  T  **  v*     u     dT  ~~  vl 
i-l*=iY 

\      u  
-^ 

u    .' waarin  —  is  de    utilisatie    van    het    element    in  stil  water,  met 

vi 
dezelfde  werkelijke  slip  als    de  schroef  in  bewogen  water  heeft, 

dat  is,  ?;'  — u. 
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Dus    is    het    eflect    van  bewogen  water  dat  de  utilisatie  ver- 

mindert, in  reden  als  j  1 
-(^-)> 

Drukking  van  de  schroefas  bij  constanten  spoed,  wrijving 
verwaarloozend. 

Onderstellend  dat  de  schroef  goed  is  volgens  uitkomsten  der 

practijk,  zoodat  de  geheele  cylinder  water  achterwaarts  vloeit. 

Zij  pl  =.  de  spoed  van  de  schroef; 
r  =  de  straal,  en 

d  r  =  de  dikte  van  een  element  van  de  schroef  bevat  tus - 

schen  cylindervlakken  concentrisch  met  de  schroef; 

r^n  —  ai  ■«=  de  oppervlakte  van  een  cirkel  van  gelijken  diameter 
als  de  schroef; 

^otf«=#0  =  de  oppervlakte  van  de  doorsnede  der  naaf; 

dan  is  ds  —  2itrdr    .......         (6) 

')   (?) f 

r0 

als  
6  nu  

slaat  
op  

de  
cylindrieke  

laag  
van  

straal  
r 

dan  is  tang  6  = 
2  ur '2  nr 

Stelt  men  kortheidshalve  
col  6  =  — —  =  o  en  zoo  ook  voor P 

r0  en  r1$  dan  is: 

é.-'^*   («) zn 

i2
 

«i 
   
-
^
=
^
(
^
2
-
^
 

 

 

(9
) 

Het  schroefelement,  welks  breedte  is  rl  r,  en  gemiddelde  straal 

r  en  schuinte    #  geeft  aan  de  cylindrische    laag    water,  die  het 
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aangrijpt  eene  snelheid  normaal  op  de  schroefvlakle  groot 

(t;1  —  u)  cos  6,  en  deze  kan  men  ontbinden  in  een  dwars- 

scheepsche  snelheid,  die  de  rondgaande  slip  van  het  water 

is  —  v1  —  u)  cos  6  sin  6  en  een  langsscheepsche,  die  de  achter- 

waartsche  slip  van  het  water  is  =  (yl  —  u)  cos*  6 ;  dus 

Q2
 

v—u  =  {vi  —  u)cos-2  e  =  (vi  —u)-*—%  •  •  •  •  (10) 

Deze  (10)  geeft  voor  de  waarde  van  v  in  (1) 

vi  o2                u                  I           vl  —  u         1      \ 
v  =   —  4-   =  vl\  1  —   .   •     11 

en   uit  (10)  (11)  en  (8J  volgt 

.  >2         lü'-tt      q2        lvx-uV       q2  \ 

deze  uitdrukking  geintegreerd  van  q  =  0  tot  q  ■=  ̂  ,  of  voor 

eene  schroef  zonder  bos  van  de  doorsnede  ai ,  geeft  voor  de  to- 
tale drukking  op  de  as 

a      Ul —  u[  Nep  Jog  (\  4  o.2) 

Als  er  een  naaf  is,  moet  de    overeenkomstige  functie  van  de 

schijf  van  de  naaf  aa  worden   afgetrokken. 
o 

T)e  effectieve  drukking  is  T,  maal  — -  -°. 

Wrijving  eener  schroef. 

Daar  de  berekening  slechts  benaderend  is,  kan  de  naaf  wor- 
den verwaarloosd. 

De  wrijving  van  water  snel  over  gepolijst  metaal  glijdend,  is 
door  Dr.   fairbatr>   en  Prof    james  thomson  gevonden  : 

VF.RSL.    EN    MEDEL».    AI'D.    NATÜTJBK.    2de    REEKS.    DEEL    VUL  23 



(  US  ) 

   waarin  ƒ  =  0.002  en  v  =■  snelheid  van  glijden  is. 

Zoo  lt=  lengte  van  de  schroef  evenwijdig  aan  de  as  is  en 

daarop  werkt  een  holle  cylinder  water  van  gemiddelden  straal  r 
en  dikte  d  r  dan  is : 

plq                      pxdq r  =  —     en    a  r  =   . 2tt  2tt 

De  wrijvende  oppervlakte,  twee  kanten  der  schroefbladen  re- 
kenende, is : 

lldr\/  14-^  = Ip^y/  \+q\dq 

en    de  tweede  magt    van  de  snelheid  van  glijden  is  benaderen  - 

derwijze   =   v2  =  v1*  0-  4"  9  )• 
De    wrijving    nu    ontbonden    in    twee  componenten  geeft  een 

langsscheepscbe  -•=  wrijving   X  die  de  effectieve  druk- 

king der  as  vermindert  en 

q 
een  dwarsscheepsche  —  wrijving    X  die  den  weerstand 

welken    de    schroef    aan    de  draaijende  beweging  biedt  vergroot 

en    wel    evenzeer    alsof   de    totale    drukking  op  de  as  was  ver- 

meerderd  met  eene  waarde   =   wrijving   X 

Daardoor  ontstaat  in  elke  elementaire  laag  of  hollen  cylinder : 

eene  vermindering  van  effectieve  drukking  in  de  as  door  wrijving 

dV  =  f-^-l?{\+<f)dq   (14) 

en  een  weerstand  tegen  diaaijen  door  wrijving,  gereduceerd  tot 

een  aequivalente  vermeerdering  van  de  totale  drukking  in  de  as 

rfF-^lpV  +  ïV?   (15) 
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de  integralen  nemende  voor  een  cirkel  at  vindt  men: 

,*     fit  2       2 

vv,       j«   fin        2     \ 

waaruit  :   effectieve  drukking  in  as  ongeveer, 

2^  —  un 

T'  =    -  (T  —  F)   (18) 

Totale  drukking,  met  vermeerdering  die  aequivaleert  den  weer- 
stand door  wrijving,  eene  vermeerdering  die  dus  nooit  op  den 

dynamometer  zigtbaar  is  : 

T"  =  T  +  F   (19) 

Rankine  voegt  gemakshalve  een  uitgewerkte  tafel  er  bij  voor 
de  waarden 

_NepJoff{l  +  f] 

Nep.log{l+q*)_        1 

2         2 
*"«=-  q+- 

2  2 

voor  verschillende  waarden  van  q  berekend. 

28" 
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Voor  het  gebruik  maakt    rankine  nog  eenige  verandering  in 

de  notatie.  Hij  noemt: 

n  ass  aantal  revolutiën  der  schroef  per  secunde, 

pl  ;=  spoed  schroef,  dus 

npl  =  snelheid  schroef  ten  opzigte  van  het  schip, 

p  ss=  achter waartsche    snelheid    van    het    zog  ten  opzigte 

van  het  schip  per  revolutie, 

pl — p  =  werkelijke  slip  van  de  schroef  ten  opzigte  van  het 
water  per  revolutie, 

pl-~~p0  —  schijnbare  slip  van   de  schroef  ten  opzigte  van  het 

schip  per  revolutie, 

p0~p  =  voorwaartsche  snelheid  van  het  zog  ten  opzigte  van 
het  onverstoorde  water, 

npo  =  snelheid  schip  per  secunde, 

n(pQ — p)  ==  snelheid  zog  per  secunde, 

/  =  som  der  lengten  van  de    schroefbladen  gemeten  in 

de  rigting  der  as, 

q{  kt  en  kYt  waarden  van  q  k  en  kl  voor  de  schroef  zelve, 

q0  k0  en  ̂ o1  *  "     q  k  en  k1  voor  de  naaf, 

dan  worden  de  formules  (18)  (16)  (1?)  en  ( 1 8)  respectievelijk  : 

w       2  pl — p  ,       lp1 — p\2  i 

9  P  \    Pl    I    ) 

w        ̂ i       l 

F  =  -^2y   ax~fk'   .   .  ,    (16«) 9  P 

yi=w  »•/  ai~fk'"   :   .   .  .  (17,) 

9  P1 

T1==  hizili  (T_J5   {lHa) p 

en 
daar    (T  +  F1)  n  pl  -     totale    arbeid  der  schroef  —  hei    ver- 
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mogen    door    den    indicateur   der  machine  aangewezen    maal  de 
utilisatie  van  het  mechanisme  der  machine, 

en  T1  n  p0  —  nuttigen  arbeid  der  schroef  per  secunde. 
Utilisatie-schroef  = 

u   TllPi   v^lL.p     /,     fa~J>h      ,Ml 

U'  -  (T  +  F*)»/»1  ~  T  +  F     Pi  •  \1~{CV^)  f'  ■  (i0) 

welke  voor  eene  schroef  in  onverstoord  water  werkend,  waarvoor 

p  =p%   ,  worden 

Ti^T—  F   (18*) 

ir  T1**>o  T  — E      p 

Voor  het  Engelsche  ijzeren  pantserschip    Warrior  was 

«    .-=  0.904  revolutiën  per  secunde. 

pi  ̂   30       Eng.  voeten. 

—      =  0  09  opgemaakt  uit  de  teekening    (zie  Shipbuilding 

theoretical  and  practical.) 

P1  —  Po 0,12  =  geobserveerde  schijnbare  slip  in    deelen    van 

de  snelheid  van  het  schip. 

   =   —  =    0,188  =  werkelijke  slip,    afgeleid 

uit  bovenstaande  gegevens. 

ft  =  ai 
<?0  =  0,625. 

^71  =  47 1,     zijnde  de  diameter  der  schroef  24^  Engelsche 
voeten 
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#o~30,     zijnde    de    diameter     der    naaf    5£    Engelsche 
voeten. 

/    =2X3,6-  7,2  Eng.  voeten. 

Men  vindt  dus: 

^    =.0,683      ;  ̂"  =  0,]79      ;*0  =  0,157. 

k\  =  0,123      ;  k^i  —  k0a0  —  317; 

3i  7  X  0,188  -  81  X  0,0353  =  56,7, 

npl  =  2,7,12       en  uit  formule  (13*). 

Totale  druk  schroefas,  afgezien  van  wrijving: 

T  «  (  -  =  2  j    27,12  X  56,7  »  83   349  Eng.  ponden. 

Invloed  der  wrijving  met  ƒ  =  0,002 

«?  7  2 

-  =  —  -  «  0,24        ;  ƒ  F  =  0,0049       /F'  =  0,0156. 
^30 

E   -   1470  X  471  X  0,24  X  0,0049  =    814  Eng.  ponden. 

F1  »  1470  X  471  X  0,24  X  0,0156  =  2592     //  // 

waarin  -  n2 pl*  =  1470. 9 

Effectieve  drukking  der  schroef-as : 

T  —  E  =83349  —  814  =  82   535, 

doch  dit.  maal  den  factor   -=0,901    voor    het    verlies 
P 

door  werken  in  verstoord  water,  geeft 

T1  =  75    107   Eng.   pond.   effectieve  drukking  der  schroef. 
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De  wederstand  der  vloeistof  bij  de  bereikte  snelheid  van 

14,354  knoopen,  wordt  nit  de  theorie    van  rankine  gevonden: 

E,  =  76   177   Eng.  ponden. 

Het  verschil  van  1070  Eng.  pond.  of  'ƒ70  bewijst  dat  in 
beide  theorieën  of  geene  belangrijke,  of  elkander  in  dit  geval 
vrij  wel  vernietigende  fouten  zijn. 

Berekening  van  het  effectief  vermogen. 

T  =  83   349   Eng.  pond.   afgezien  van  wrijving. 

F'  =    2   592     //  //     vermeerdering  van  drukking  in  de 
as,  door  wrijving  daartoe  te  reduceren. 

T  + E*  =  85941;  dus  de  te  overwinnen  drukking 

85941  X(»/?1  =  27,l£)  =  2  3:30   720  voetponden 

per  secunde,  of,  daar  550  dier  eenheden  ■-=  1   paardekracht : 

2   330   720:   5 5  5  -=  4238  effectieve  paardekrachten. 

Het  vermogen  door  den  indicateur  aangewezen  van  de  ma- 
chine van  den    Warrior  was  5471   paardekracht. 

Het  verschil  of  1233  paardekr.  ging  verloren  in  wrijving  in 

de  machine,  arbeid  tot  lucht-  en  voedingspompen,  waardoor  de 
utilisatie  van  het  mechanisme  bleek  : 

4238 
U    =    =  0.775. 

5471 

Utilisatie  van  de  schroef. 

T1npQ  T  — E 

82   535      0,91 
IL ?hM'l^ 

°'09\'    '-0.77S. 

85   941      1,12  \  0,91 

Het  product  is     Vm  X  U,  —  0,775  X  0,773  ̂   0,6    ónge- 
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veer  en,  ware  de  uitkomst  Vs  juist,  dan  zou  het  bewijzen,  dat 

60  ten  honderd  van  den  arbeid  door  den  stoom  geleverd,  nut- 
tig tot  voortstuwing  was. 

Bepaling  van  den  diameter  van  eene  schroef  als  de  slip, 
waarmede  die  werken  moet,  gegeven  is. 

Formule  (12)  integrerend  tusschen  de  grenzen  voor  naaf  en 

buitenomtrek  der  schroef,  wordt,  even  als  (13)  voor  eene 

schroef  zonder  naaf,  voor  eene  schroef  met  naaf  zoo  de  diame- 

ter van  de  naaf  tot  diameter  schroef  staat  als  b ■   1 

(vl  —  u)2 

verder    geven   formule    (18)  en  (16)    het    middel  om  a^  op  te 
lossen. 

T1
 

W 

-    7,1 

a\ 

2  u 
vl-—u  ,      ,  V1 — u  ,,   l 

(*i  -  K  *2)  ~r  -  «-*•• 6 )— ; — f*  i 

en  hieruit  is  natuurlijk  de  rest  te  vinden. 

Nu    is    volgens    de    weêrstands-theorie    voor   goede    schepen, 
voor  de  snelheid,  waarmede  ze  gebruikt  worden,  geschikt, 

Gx  (snelheid   in    knoopen)2 -  Eng.    ponden, 
1    - 100 

M 

IUg 

wanneer  G het vermeerderd  nat  oppervlak 
is. 

Daaruit is 

Ti 

w ?;12    '  566, 

welke  deeler  566  volgens  rankine  van   500  tot    600  varieeren 

kan,  naarmate  het  schip  meer  of  min  glad  is. 
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Hiermede   wordt : 

tól=t,127T= 

G 

566- .   K  W^/)— (*i-*0W  —]  -ƒ*"-. 
u9*       v       l  v  \  vi   j  p1 

Formule  voor  de  slip. 

T1  U  2       G 

In  de  vergelijking  — —    -  =  — ^   *    - —    moet    alles  gegeven 

i  ■> 

v1*       566 

ff 

zijn  behalve  — . 

Ter  herinnering  diene  dat  vl  —  snelheid    schroef,    achterwaarts, 

//  =.  snelheid  zog,  achterwaarts,  als 

de  schroef  er  niet  was,  zijnde  beide  genomen  ten  opzigte  van 
het  schip. 

Zij   gemakshalve 

G 

(2u  —  v0)u    566  ax 
B 

dan  is: 

l 

fk"  -    =  c" 

B  =  -;  (*  —  c'  —  c")  —  - (c  —  2  c')  —  c' 

waaruit  gevonden  wordt 

c  —  Ze' c — c 

ö+
 

i 
(o  -  c'f 

—.J  —  C"         4f(<?— -  c'  —  r")1 
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noemt  men  verder  de  uitdrukking  onder  liet  wortelteeken  w=  A, 

dan  is  de  verhouding  van  werkelijke  slip    tot  snelheid  schroef 

c— 2c' 

_  c — 2c' 
^A  + 

8  .(<._.<*•  ■-*<.") 

en   is   nu    uit    de  planteekening  van  het  schip  bekend   de  ver- 
houding : 

Po  —  P        uo  —  w        snelheid  zog 

p0  uQ  snelheid  schip 

en  dus  —  =  1  —  q>,  dan  is  ook  bekend 

snelheid  schip  u0  1  1 

snelheid  schroef  ten  opzigte  schip       v1        v1       u        v1 
u        UQ  u 

Voor  den    Warrior  is  uit  het  plan  geschat: 

5   =  0.09  (Zie  Shipbuilding  theoretical  and  praclicaL  page 

249,  §   8,  rule  I) ; 

dus : 

(%u—u0)u        0,82X0,91 

1.84. 

Verder  is  uit  het  plan  berekend  G  =  36979 

*!  =  471 
waaruit  B  •■=  0,1859. 

Verder  is  o  =  0,673 
c'  =  0,171 

f"a   0,0012. 
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Hieruit    wordt  verkregen  voor    de    werkelijke  slip,  in  deelen 

van  de  snelheid  schroef: 

v1  —  u  u 
— —  =  0,1884;    waaruit  ~  =  0,8116  ; v1  v 

dus 

u 

^o  __  »ï        0,8116 
?;1  " "  jL~    °>91 

—  0,892. 

Dit  geeft  voor  de  schijnbare  slip    in  deelen  van    de  snelheid 
der  schroef: 

v1  —  un 
— !  =  1  —  0,892  =  0,108 

de  geobserveerde  schijnbare  slip  was  0,107. 

Verschil  nog  niet  1  percent  van  de  slip. 



B  IJ  L  A  G  E    C. 

PROEFONDERVINDELIJKE    BEPALING    VAN   DEN    WEERSTAND    IN  HET  WATER 

VAN    DE    ENGELSGHE    OORLOGS-KORVET    v  Greijhoutld" 
DOOR    WILLIAM    FROUDE 

Snelheden  uitgedrukt  in 
Weerstand  van  het  water,  uitgedrukt 

in  Engelsche  ponden 
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Het  onder  water  gelegen  deel  van  het  oppervlak  van  den 

romp  was  bij  deze  proeven  7540  vierk.  Eng.  voeten. 

13e  kopertmid  was  oud,  daardoor  niet  zeer  glad  en  niet  ge- 
heel zonder  aangroeijing. 



B  IJ  L  A  G  E    D. 

BEGROOTING    VAN    DE    GROOTSTE    WAARDE    WELKE    DE     WRIJVINGS-COÈF- 

figiènt  bij  den  //  Greyhound"  KAN  gehad  hebben. 

Bij  de  snelheid  van  757  Eng.  voeten  per  minuut  groeide 

de  weerstand  van  het  schip  reeds  aan,  als  de  magt  2£  van  de 

snelheid.  Men  had  dus  reeds  extra-weerstand  door  golfverwek- 

king  en  dus  was  de  weerstand  door  wrijvings-draaikolken<^  47  70 
Eng.  ponden. 

Het  nat  oppervlak  was   7540  vierk.  Eng.  voeten. 

Ue  coëfficiënt  van  vermeerdering  —  uit  de  teekening  van  het 

schip    opgemaakt    was    voor  dit    schip    grooter    dan    voor    den 

Warrior,  die  een  scherper  voorschip  heeft, 

en  wel  =   1,4943. 

Het  vermeerderd  nat  oppervlak  G  moet  dus  zijn 

=  7540  X  1.4943  =  11267   vierk.  Eng.   voeten 

Uit  de  formule  van  rankine  : 

(snelheid  in   Eng.   vt.V2 
wrijvings- weerstand  =      X  64  X  ƒ  X  G 64.4 

volgt  dus 

12.6172 4770  >—   64.  f.   11267. 

waaruit  onmiddellijk 

ƒ  <  0.00267, 

voor  ven  schip  met  oude,  niet  geheeJ  schoone  koperhuid. 
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Volgens  Bijlage  E  komt  dit  overeen  met  een  toestand  van 

de  koperhuid  (die  meer  dan  50  voet  lang  is  in  de  rigting  der 

beweging)  van  87  percent  glad  theelood  en  1 3  percent  fijn  zand 

hetgeen  niets  onwaarschijnlijks  heeft,  alhoewel  men  de  waarde 

0,00267  niet  als  empirisch  bepaald  mag  aanmerken,  omdat  de 

begrooting  van  het  vermeerderd  nat  oppervlak  volgens  rankine, 

in  het  geval  van  den  Greyhound  zeker  niet  juist  de  snelheden 

tengevolge  der  stroomlijnbeweging  van  de  waterdeelen  in  re- 
kening brengt. 



B  IJ  L  A  G  E    E. 

PROEFONDERVINDELIJKE    BEPALING  VAN  DE  WAARDE  VAN  DEN  WRIJVINGS- 

COËFFICIÈNT     VAN    WATER    TEGEN    VERSCHILLENDE    OPPERVLAKKEN 

EN     VAN    DEN    EXPONENT    DER    SNELHEID    IN    DE    FORMULE  : 

(met  Engelsche  ponden,  voeten  en  secunde  als  eenheden.) 

Wrijving  =  ̂   massa  cub.  eenh.  water  x  oppervlak  X  (snelheid)11  X/ 

door  william  froude  te  Chelston-cross,     Torquay. 

Lengte  van  het  oppervlak  in  rigting  der  beweging. 

2   voet. 8  voet. 20  voet. 50  voet. 

• 
Aard  dei- 
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ƒ  X  100. 
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Vernis  oppervlak.. 

2. 

0.41 0.39 1.85 0.325 0.264J1.85 
0.278 

0.240 
1.83 

0.250 
0.266 

Gladde  paraffine. . . 1.93 0.38 
0.37 1.94 0.314 

0.260J1.93 0.271 0.237 
— - 

-- 

Glad  theelood   2.16 

'J.30 

0.295 1.99 0.278 0  26311.90 

0.504|l.89 

0.262 0.244 1.83 0  246 0.232 

Ongebleekt  katoen. 1.93 
0.87 

0.725 1.92 0626 0  531 
0.447 

1.87 
0.474 

0.423 

Fij  n  zand   2, 0.81 0  69 2. 0.533 0.4502. 0.480 0.384 2.06 
0.405 

0.337 

Middelbaar  zand   . 
2. 

0.90 0.73 

2. 

0.625 0.4882. 0.534 0.465 
2. 0.488 0.456 

Grof  zand   

2. 
1.10 0.88 

2. 

0.714 0.520 

2. 

0.588 0.490 
_ — — 

(Kortheidshalve    alleen   zijn   de   honderdvouden    van  f  gegeven.) 
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MODELLEN. 

Cycnoïde.  Trochoïde. 

Lengte   3,172  M.     3,172    M, 

Wijdte    (of    breedte)   0,781     //       0,781    w 

Diepgang    zonder    kiel   0,281    //       0,240     // 

Waterverplaatsing    .,:!:\   0,290  M3   0,290  M3 
Weerstand  bij   1.91  Meter  per  secunde    3,624  KG.  3,624  KG. 

Bij  lagere  snelheden  had  de  Trochoïde  minder  weerstand,  bij 

hoogere  snelheden  de  Cycnoïde 

Hieruit  afgeleid  is  het  volgende  voor  groote  aan  de  modellen 

gelijkvormige 

SCHEPEN 

Cycnoïde.  Trochoïde. 

Lengte   72,27  M.     72.27  M. 

Wijdte   18,         //       18,        // 

Diepgang       6,47    »        5,52     // 
Waterverplaatsing      3556   ton     3556  ton 

Weerstand  bij    9.12    Meter   per  sec.  37338  KG.  37338  KG. 

Waarbij  in  aanmerking  genomen  is  de  verandering  der  wrij- 
ving door  de  lengte. 

De  snelheid  van  1,91  M.  voor  de  modellen  en  9,03  M. 

voor  de  schepen  zijn  de  limieten  der  >/ Swanspeed.f  van  froude 

waarbij  de  Cycnoïde  voordeel  verkrij gU  en  in  verhouding  als 

de  wortels  uit  de  lengten   1.91  :  9.12  =  1/3,172  :  1/72.27. 
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TYPI  NONNULLI  GENERLCI  PISCIUM  NEGLECTI. 

PETRO     ELEEKER. 

Familia  MORMYROTDEL 

Phalanx  Mormyrini. 

Pinna  dorsalis  tota  in  dimidio  corporis  posteriore  sita  pinna 

anali  brevior  vel  eae  subaequalis  radiis   12  ad  36. 

Campijlomormyrus  Blkr. 

Rostrum  aculissimum  in  tubnm  gracilem  deorsum  curvatuin 

productum.  Maxilla  inferior  cirro  brevi.  üentes  niaxillis  parvi 

parci  conici  non  emarginati.  Pinna  dorsalis  anali  paulo  bre- 
vior. Squaraae  80  eire.  in  serie  longitudinali.  D.  28.  V.  6.  A.  31. 

Spec.  typ.  Mor my rus  tamandus  Günth. 

Oxymormyrus  Blkr. 

Rostrum  acutissimum  in  tubum  gracilem  rectiusculum  produc- 
tum Maxilla  inferior  cirro  nullo.  Pinna  dorsalis  anali  duplo 

brevior.     Corpus  elongatnm.  D.    17?  A.  38? 

Spec.  typ.  Mormyrus  zanclirostris  Günth. 

Phalanx  Mormyrodini. 

Pinna  dorsalis  elongata  longe  ante  medium  corpus  incipiens, 

majorem  dorsi  partem  occupans,  anali  longior,  radiis  44  ad  84. 
Maxilla  inferior  cirro  nullo. 

VEESL.  EN  MEDED.  AFD.  NATUURK.  2de  REEKS.  DEEL  VIII.  24 
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Solenomormyrus  Blkr. 

Rostrum  acutissiraum  tubiforme  productum.  Maxillae  sub- 

aequales  Pinna  analis  parti  dorsalis  posticae  opposita  et  dorsali 

pluritoties  brevior. 

Spec.  typ.   Centriseus  niloticus  BI.  Schn. 
(Genus  dubium  sed  si  figura  vera  positione  pinnae  analis  sub 

radiis  dorsalis  posticis  notabile). 

Eamilia  RHYNCHOBDELLOIDEL 

Pararhynchobdella  Blkr. 

Rostrum    inferne    non    trans versim    striatum.    Praeoperculum 

edentulum.  Pinnae  verticales  plaue  confluentes  non  distinctae. 

Spec.  typ.  Rhynchobdella  maculata  Rwdt. 

Familia  NOTACANTHOIDEI. 

Polyacanthonotus  Blkr, 

Spinae  dorsales  liberae  plus  quam  30.  Rostrum  in  probos- 
cidem  productum. 

Spec.  typ.  Notacanthus  Risosanus  Fil.   Veran. 

Familia  CENTROBLENNIOIDEI  Blkr. 

Blennii  pinna  dorsali  majore  parte  vel  tota  e  spinis  rigidis 

pungentibus  composita,  parte  spinosa  integra  vel  bipartita,  parte 

radiosa  nulla  vel  parte  spinosa  multo  breviore. 

Phalanx  Gunnellini. 

Pinna  dorsalis  tota  e  spinis  composita  indivisa,  parte  ante- 

riore  distincta  nulla.  Corpus  squamatum.  Pinnae  ventrales  rudi- 

mentariae  vel  nullae.  Membranae  branchiales  sub  gula  conti- 

nuae  isthmo  nullo  separatae. 

Gunnellops  Blkr. 

Corpus  elongatum  squamatum.  Linea  lateralis  conspicua  unica. 
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Dentes    maxillis    parvi.  Dentes    vomerini  et   linguales.     Pinnae 
verticales  contiimae.   D.   100.  A.   90.  V.    I. 

Spec    typ.   Gunellus  roseus  Val. 

Familia  LYCODEOIDET. 

Lycodalepis  Blkr. 

Squamae  nullae.  Maxillae  non  cirratae.  Linea  lateralis  in- 

conspicua.  Pinnae  ventrales  rudimentariae.  Appendices  pyloricae  2. 
D.   90.  Y.   3    A.   70. 

Spec.  typ.  Ly codes  mucosus  Rich. 

Paraly codes  Blkr. 

Squamae  rudimentariae.  Caput  latius  quam  altum.  Maxillae 

non  cirratae.  Dentes  maxillis  et  palatini  uniseriati.  Pinnae 

ven  trales  bene  conspicuae.  D.    73.  V.   2.  A.  65. 

Spec.  typ.  Lycodcs  variegatus  Günth. 

Pamilia  CEPOLOTDEI. 

Acanthocepola  Blkr. 

Caput  ossibus  opercularibus  squamatum.     Praeperculum  den- 
tatum  vel  spiniferum.    Squamae  trunco  regulariter  imbricatae. 

Spec.  typ    Cepola  Krasensterni  Schl. 

Pamilia  MACEUROTDEI. 

Phalanx  Lepidorhynchini. 

Caput  cristis  vel  laminis  osseis  nudis  nullis.  Ossa  suborbi- 

talia  angulum  praeopereuli  non  attingentia. 

Macruroplus  Blkr. 

Eostrum  breve.  Dentes  scobinati.  Squamae  non  earinatae, 

pectinato-striatae.  Pinna  dorsalis  anterior  radio  1°  valido 

spinoso-serrato.  D.  la  1/9.  D.  2a  100  fere.  V.  8.  A.  80  ad  90. 
B.  7. 

Spec.  typ.   Macrurus  serratus  Lowe. 

24* 
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Phalanx  Macrurini. 

Caput  cristis  osseis  nudis  vel  laminis  spiniferis  scabrum. 

Ossa  suborbitalia  angulum  praeoperculi  attingentia. 

Paramacrurus  Blkr. 

Caput  laminulis  spinulosis  scabrum.  Rostrum  breve  trian- 
gulare.  Os  inferum.  Deutes  maxillis  pluriseriati  villiformes. 

Squamae  singulae  carinis  12  vel  13.  Pinnae,  dorsalis  anterior 

radio  longissimo  edentulo,  posterior  vix  post  initium  analis 

incipiens.  Pinnae  ventrales  sub  pectoralibus  insertae.  D.  la  2/11. 
D.  2a  88  eire.  V.   7.  B.   7. 

Spec.  typ.  Lepidolcprus  australis  Rich. 

Oxymacrurus  Blkr. 

Caput  cristis  osseis  scabrum.  Rostrum  acutum.  Rictus  in- 
ferus  horizontalis.  Dentes  maxillis  pluriseriati  parvi.  Squamae 

singulae  carinis  pluribus  spinulosis  vel  spiniferis.  Pinnae,  dor- 

salis la  radio  longiore  edentulo,,  2a  paulo  post  initium  analis 

incipiens.  Pinnae  ventrales  sub  pectoralibus  insertae.  D.  la  2/9. 
D.  2a.  80  eire.  V.  7.  A.   77.  eire.  B.   6. 

Spec.  typ.  Macrourus  japonicus  Schl. 

Familia  PLATYCEPHALOÏDEI. 

Parabembras  Blkr. 

Caput  mediocriter  depressum.  Pinnae  dorsalis  anterior  dor- 

sali  posteriore  et  anali  multo  longior,  dorsalis  posterior  et 

analis  altiores  quam  longae.  Squamae  médiocres.  B.  7. D.  9 — 9. 
A.  8. 

Spec.  typ.  Bembras  curlus  Schl. 

Pamilia  CHIROIDEI. 

Octogrammus  Blkr. 

Squamae    ctenoideae.    Membranae     branchiales    isthmo    sepa- 
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ratae.     Lineae    laterales    plures.    Pinna    dorsalis  profunde  incisa 

D.   19/...?  A.   24. 

Spec.    typ.    Octogrammus   Pallasi   Blkr  =  Labrax   oclogram- 
mus  Schl. 

Familia  CHAETODONTO  Q)EL 

Parachaetodon  Blkr. 

Maxillae  aequales  non  productae,  inferior  ramis  contiguuis  im- 
mobilibus.  Pinna  dorsalis  spinosa  radiosa  plus  triplo  brevior 

spinis  subcontignis  posterioribus  eeteris  longioribus.  Linea  late- 
ralis  dorso  caudae  desinens.  D.  6/30.  A.   3/20. 

Spec.  typ.   Chaelodon  oligacanthus   Blkr 

Hagae  Comitis  Calendis  Junii  1874. 



N    O    T    I    O    E 

SCR   LES    GENKEJ 

AMBLYELE0TR1S,  VALENCIENNESÏA   ET 
BRACHYELEOTRIS. 

P.    BLEEKER. 

Un  nouvel  examen  des  espèces  indo-archipelagiques  rappor- 

tées  aux  genres  Valenciennesia  vient  d'apprendre  que  la  diagnose 
de  ce  genre,  publiée  dans  //TEsquisse  cVun  système  naturel  des 

Gobioïdes"  *)  doit  être  reforrnée,  que  Ie  genre  Eleotriodes  n7en 
est  pas  essentiellement  distinct  et  que,  au  contraire,  une  espèce, 

considerée  jusqu'ici  comme  une  Valenciennesia  ou  Eleotriodes, 

appartient  a  un  type  générique  bien  différent. 
Yoici  les  caractères  du  genre  Valenciennesia,  tels  que  je  les 

trouve  constamment  dans  les  nombreux  individus  que  je  possède 

de  cinq  espèces,  sav.  les  Valenciennesia  strigata,  muralis,  lon- 

gipinnis,  sexguttata  et  Helsdingenii. 

Valenciennesia  Blkr  =  Valenciennea,  Eleotriodes  Blkr  =  Cal- 

leleotris  Gill. 

Dentes  intermaxillares  uniseriati  anteriores  canini  vel  cani- 

noidei,  inframaxillares  biseriati  serie  extema  canino  laterali  cur- 

vato.     Dentes  pharyngeales  multiseriati  ex  parte  acieulares  apice 

'i  Are/does  néerlandaises  des  sciences  exactes  et  naturelles,  Tomé  IX. 
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curvati  ex  parte  compressi  uncinati.  Caput  convexum  cohi- 
pressum  altius  qaam  latum.  Nares  non  tubulatae,  anteriores  a 

rostri  margine  remotae.  Maxillae  subaequales.  Praeoperculum 

inerme.  Squamae  capite  nullae,  trunco  ctenoideae  70  ad  130 

in  serie  longitudiuali.  Isthmus  latus.  Pinnae;  dorsales  sub- 

coniinuae,  radiosa  spinosa  multo  minus  duplo  longior;  caudalis 

obtusa  vel  lanceolata.  B.  5.  D.  6.— 1/11  ad  1/19.  Al/11  ad  1/19, 
Spec.  typ.  Eleotris  strigata  Yal. 

I/Eleotriodes  Helsdingenii  n'est  pas  génériquement  distinct 
du  Valenciennesia.  Les  écailles,  fort  caduques  et  très-petites, 

ne  sont  pas  cycloïdes  mais  très-finement  ciliées,  bien  que  les 

cils  ne  soient  visibles  qn'a  Taide  d'une  forte  loupe.  Aussi  les 
dents  infrainaxillaires  y  ont  bien  positivement  bisériales  comme 

Ie  dit  la  description  primitive  de  Fespèce,  et  non  plurisériales. 

comme  1'indique  par  erreur  la  diagnose  générique  du  memoire 
cité.  Le  Helsdingenii  présente  du  reste  plusieurs  caractères 

remarquables  par  lesquels  il  est  encore  fort  distinct  de  ses  con- 

génères,  comme  par  exemple  J 'extreme  petitesse  et  la  caducité 
des  écailles,  la  convergence  des  canines  antérieures  aux  deux 

machoires  et  le  prolongement  filiforme  des  rayons  sousiné- 

dians  de  la  cauda]e ;  mais  il  me  semble  que  ces  caractères  n'aient 

qu'une  valeur  spécifique. 

L'espèce,  au  contraire,  que  j'ai  décrite  le  premier  sous  le  nom 

d'Eleotris  cyanostigma  et  qui  fut  plus  tard  indiquée  comme 

un  Eleotriodes,  mais  que  je  considère  maintenant  comme  d'un 
type  générique  distinct  pour  lequel  je  propose  le  nom  de  Am- 

blyeleotris,  présente  les  caractères  suivants. 

Amblyeleotris  Blkr. 

Dentes  maxillis  tri-  ad  quadriseriati,  serie  externa  longiores, 
intermaxillares  anteriores,  inframaxillares  laterales  medii  canini. 

Dentes  pharyngeales  pluriseriati  conici  curvati  (nee  aciculares 

nee  compressi  uncinati).  Caput  compressum  convexum  valde 

obtusum,  altius  quam  latum.  Nares  non  tubulatae  anteriores  a 

rostri   margine   remotae.     Maxillae    subaequales.     Praeoperculum 
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inerme.  Squamae  capite  nullae,  trunco  parvae  85  eire.  in  serie 

longitudinali  anteriores  minimae  cycloideae,  ceterae  ctenoideae. 

Tsthmus  latus.  Pinnae,  dorsalfes  approximaiae  radiosa  spinosa 

duplo  circiter  Jongior,  caudalis  obtusa.  B.  5.  D.  6 — ]/12  vel 

1/13.  A.   1/12  vel   1/13. 

Spec.  typ.   Eleotris  periopht halmus  Blkr. 

Le  genre  se  fait  aisément  distinguer  du  Valenciennesia  par 

Ie  profil  fort  obtus  et  comme  tronqué,  par  la  dentittion  des  ma- 
choires  et  des  os  pharyngiens  et  par  les  écailles  cycloïdes  de 

la  partie  antérieure  du  trone.  Je  n'en  connais  jusqu'ici  po- 
sitivement  que  Fespèce  type,  mais  je  crois  devoir  y  rapporter 

aussi  le  Valenciennesia  notophthalmus  de  Chine. 

J'ai  déja  rapporté  a  un  genre  distinct  une  autre  espèce,  dé- 

crite  sous  le  nom  d'Eleotris  cyanostigma  et  indiquée  depuis  a 
tort  comme  un  Eleotriodes  ou  Valenciennesia.  On  trouve  les 

caractères  de  ce  type,  que  j'ai  nommé  Brachyeleotris,  dans  le 
mémoire  cité  ci-dessus,  mais  je  puis  raaintenant  completer  la 

diagnose  par  1'observation,  qne  je  viens  de  faire  sur  les  deux 
espèces  a  ma  disposition,  que  Tangle  du  préopercule  est  fo in- 

ternen! armé  soit  par  des  dents  assez  larges  soit  par  une  seuie 

épine  forte,  allongée  et  dirigée  en  arrière.  Le  genre  Bra- 

chyeleotris  appartient,  comme  les  Valenciennesia  et  les  Ambly- 
eleotris,  et  comme  aussi  les  genres  Ptereleotris,  Orthostomus  et 

Oxymetopon,  au  groupe  des  Pareleotrini,  mais  il  est  fort  distinct 

de  tous  ces  genres  par  les  grandes  écailles  et  par  Farmure  préo- 

perculaire. 
La  diagnose  complétée  du  genre  peut  se  formuler  comme 

suit. 

Brachyeleotris  Blkr. 

Dentes  maxillis  pluriseriati  serie  externa  longiores,  infra- 

maxillaris  lateralis  posterior  canïnus  curvatus.  Dentes  pharyn- 

geales  pluriseriati  subuiati  curvati.  Caput  compressinn  convexum 

obtusum    altius    quam    longum,    squamatnm.     Nares  non   tubu- 



f  375  ) 

latae.  Maxillae  subaeqnales.  Praeoperculum  angulo  dentibus 

vel  spina  postrorsum  spectantibus  armatum.  Squamae  trunco 
ctenoideae  magnae  25  eire,  in  serie  longitudiuali.  Tsthmns  latus. 

Pinnae,  dorsales  subaequilongae  basi  contiguae,  caudalis  obtusa. 

B.  6.  D.  6—1/9  ad  6—1/12.  A.  1/8  ad  1/11. 
Spec.  typ.  Eleotris  cyanostigma  Blkr. 

Dans  F espèce  type  Tangle  du  préopercule  est  armé  de  trois 

a  cinq  dents  plates  et  relativement  larges,  mais  dans  une  espèce 
inédite,  de  File  de  Bourou,  Farinure  du  préopercule  consiste  en 

une  forte  et  large  épine  courbée  atteignant  Ie  bord  postérieur 

de  Topercule.  Cette  espèce,  pour  laquelle  je  propose  Ie  nom 

de  Brachyeleotris  ensifera,  se  distingue  encore  du  cyanostigma 
par  un  rayon  de  moins  a  la  seconde  dorsale  et  a  F  anale  et 

peat-être  aussi  les  par  couleurs,  lesquelles  cependant  ne  sont 

plus  reconnaissables  sur  Funique  individu  que  j'en  possède  mais 

qui  du  reste  permet  d'en  donner  la  description  suivante. 

Brachyeleotris  ensifera  Blkr. 

Brachyeleotr.  corpore  subelongato,  antice  et  postice  compresso, 

altitudine  5  eire.  in  ejus  longitudine,  multo  aitiore  quam  lato  ; 

capite  obtuso  convexo  4  eire.  in  longitudine  corporis ;  altitu- 

dine capitis  1 3  eire.-,  latitudine  capitis  2  eire.  in  ejus  longi- 
tudine;  oculis  obliqne  sursum  spectantibus,  diametro  3  eire.  in 

longitudine  capitis  minus  diametro  I  distantibus ;  linea  rostro* 
frontali  convexa ;  rostro  obtuso  convexo  oculo  multo  breviore 

apice  ante  oculi  marginem  inferiorem  sito;  naribus  approxima- 

tis;  maxilla  superiore  maxilla  inferiore  non  vel  vix  breviore, 

sub  medio  oculo  eire.  desinente;  rictu  curvato;  dentibus  maxil- 

lis  pluriseriatis  acutis,  intermaxillaribus  serie  externa  omnibus 

ceteris  conspicue  longioribus  conicis  curvatis,  inframaxillaribus 

serie  externa  anterioribus  utroque  latere  5  vel  6  ceteris  con- 

spicue longioribus  conicis  curvatis  posteriore  canino  vel  cani- 

noideo;  sulco  oculo  supra-scapulari  conspicuo ;  praeoperculo  postice 
et  inferne  dentibus  vel  denticulis  nullis  sed  angulo  spina  magna 
ensiformi  curvata  postrorsum  et  paulo  sursum  di recta  operculi 
marginem    posteriorem    attingente ;    vertice,    genis    operculisque 
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squamis  magnis  ctenoideis  vestitis ;  squamis  trunco  ctenoideis, 

25  eire.  in  serie  longitudinali  angulurn  aperturae  branchialis 

superiorem  inter  et  basin  pinnae  caudalis,  8  eire.  in  serie  trans  - 
versali  initium  pinnae  analis  inter  et  dorsalem  radiosam;  pinna 

dorsali  anteriore  spina  3a  in  filum  caudae  partein  liberam  attin- 
gente  producta,  absque  filo  corpore  humiliore ;  pinnis  dorsali  ra- 
diosa  et  anali  forma,  longitudine  et  altitudine  subaequalibus, 

postice  corpore  non  humilioribus  angulatis ;  pectoralibus,  ventra- 

libus  et  caudali  obtusa  convexa  capite  non  brevioribus;  colo- 
ribus  . .  .  .  ? 

D.  6—1/10    vel    6 —  1/1  i .    P.   17.  V.   1/5.  A.   1/9  vel  1/10. 

C.  5/12/5  eire. 

Hab.  Buru  (Kajeli),  in  mari. 

Longitudo  speciminis  unici  29'". 

Rem.  LTunique  individu  représente  probablement  Ie  jeune  age. 

Je  Fai  longtemps  conservé  dans  un  même  bocal  avec  un  indi- 
vidu du  Brachyeleotris  cyanostigma.  Cette  espèce  est  dite,  dans 

mes  mémoires  ichthyologiques  sur  1'ile  de  Bourou,  habiter  les 
mers  de  cette  ïle,  mais  dans  les  énumerations  des  espèces  de 

Bourou  Ie  nom  d'Eleotris  cyanostigma  doit  être  reinplacé  par 
celui  de  Brachyeleotris  ensifera. 

La  Haye  Octobre.   187 4 



NOTA 

OVER    DE    KINATEELT 

OP  JAVA. 

K.    W.    VAN    GOEKOM, 
Correspondent  der  Af  deeling. 

Vrij  algemeen  bestaat  de  vrees,  —  Dr.  howard  te  Londen 

schreef  over  dit  onderwerp  onlangs  nog  eene  uitvoerige  verhan- 

deling, —  dat  de  kinaplanten,  die  door  zaden  worden  voort- 

gekweekt,  minder  kinine-,  in  het  algemeen  alkaloïdrijke  indivi- 
duen moeten  leveren. 

Beslist  kan  deze  vrees  nog  niet  wederlegd  worden,  maar  even- 

min hebben  onze  tot  heden  opgedane  ervaringen,  ons  het  regt 

gegund  tot  dergelijk  vermoeden. 

Wij  waren  reeds  in  staat,  om  Pahudiana-  en  Succirubra- 
planten,  uit  zaden  gekweekt,  van  onderscheiden  generatiën,  te 

onderzoeken  en  konden  in  het  gehalte  alkaloïden  geen  veran- 

deringen waarnemen.  De  voortgezette  talrijke  onderzoekingen, 

van  onze  veelvuldige  Calisaj a-variëteiten,  hebben  wel  is  waar 
zeer  uiteenloopende  resultaten  gegeven,  maar  daar  wij  met  den 

oorsprong  der  individuen,  de  geschiedenis  der  moederboomen,  on- 

voldoende bekend  waren,  was  het  niet  redelijk  om  besliste  ge- 
volgtrekkingen te  maken.  De  verschillen  zullen  op  rekening 

gesteld  moeten  worden  deels  van  onderscheiden  analytische 

methoden,  deels  van  de  groote  verscheidenheid  in  Calisaja- 

typen. 
In  December  1865  ontvingen  wij,  onder  den  naam  van  Ca- 

lisaja,  zaden  uit  Amerika,  door  ledger.  In  de  2de  helft  van 
1872,    konde    ik    van    deze     soort    voor   het  eerst  basten  laten 
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onderzoeken,  en  zij  troffen  ons  door  een  buitengewoon  hoog 

kininegehalte,  dat  tusschen  5  en  10  pCt.  loopt.  Sedert  zijn 

nabij  4  000  kilogrammen  van  deze  Ledgerianabast  geoogst  en 

er  is,  ook  onder  de  fabriekanten,  maar  één  roep  over  hunne 

voortreffelijkheid. 

Ruim  40  bloeijende  boomen,  van  7 — 8jarigen  leeftijd,  zijn 
scheikundig  onderzocht  en  behoorlijk  geregistreerd.  Meer  dan 

70,000  afstammelingen  zijn  daarvan  gewonnen  door  zaden  en 

nu  zullen  wij  over  4  jaren  afdoende  in  de  gelegenheid  zijn,  om 

streng  te  onderzoeken,  welke  waarde  hierboven  bedoelde  vrees 

heeft.  De  Ledgeriana's  onderscheiden  zich  door  een  zeer  klein, 
zuiver  wit  bloempje  en  eene  zeer  kleine  ovale  vrucht.  De  bladvorm 

is  niet  karakteristiek,  daar  men,  zelfs  aan  hetzelfde  individu, 

bladeren  van  verschillenden  vorm  en  grootte  vindt.  Enkele  in- 

dividuen hebben  een  blad,  dat  aan  de  onderzijde  zuiver  kastanje- 

bruin gekleurd  is.  Uit  de  meer  dan  40  analysen  is  echter  niet 

te  besluiten  tot  de  meerdere  of  mindere  voortreffelijkheid  der 

boomen  met  duidelijk  verschillende  bladvormen.  Ook  komen  er 

rijke  individuen  voor,  wier  bloempjes  niet  zuiver  wit  zijn.  Bo- 
tanische kenmerken  op  te  geven  is  dus  raoeijelijk,  maar  toch 

treffen  de  Ledgeriana's  den  kenner  door  hun  geheele  voorko- 
men en  vormen  zij  een  wel  te  herkennen  type.  Ik  behoef  hierbij 

niet  te  voegen,  dat  de  kunstmatige  voortkweeking  intusschen 

niet  veronachtzaamd  wordt.  Dit  jaar  worden,  door  zorgvuldig 

stekken,  meer  dan  20,000  planten  gewonnen. 

Een  sprekend  feit  tegen  verbastering  door  zaden  heeft  een 

proef-oogst,  in  de  vorige  maand,   geleverd. 
In  December  1868  plantte  ik  750  stuks  Cinchona  officinalis, 

gewonnen  van  zaden,  die  geoogst  waren  van  4-jarige  boomen, 
op  hunne  beurt  geteeld  uit  zaden,  die  mij  uit  Madras  waren 

gezonden. 
In  het  begin  van  1873  werden  uit  3  boomen  van  het 

in  1868  aangelegd  plantsoen,  stukken  bast  gesneden,  die 

3.89,  3.47,  7.52  pCt.  zuiver  kinine  bleken  te  bevatten.  In 

Augustus  werd  het  plantsoen  uitgegraven  en  de  bast  geschild,  — 
5  boomen  liet,  ik  voor  zaadwinning  staan,  waaronder  de  3  vroeger 

onderzochten,  —  7  00  boomen  leverden  350  kilo's  droog  pro- 
duct.  Uit  de  geheele  gemengde  massa,  werd  weder  een  bekwaam 
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monster  genomen  en  aan  eene  naauwkeurige  analyse  onderwor- 

pen. Het  heeft  4,5  pCt.  kinirce  aangetoond,  wat  wij  als  een 

doorslaand  bewijs  mogen  aannemen,  dat  hier  met  de  Sde  ge- 
neratie geen  teruggang  heeft  plaats  gehad. 

Bij  den  algemeenen  oogst  van  dit  jaar,  - —  zeer  belemmerd 

door  gestadig  regenachtig  weer,  —  is  eene  behoorlijke  sortee- 

ring van  den  bast  in  acht  genomen,  en  de  verschillen  in  ge- 

halte van  basten  lste  en  2de  soort,  zijn  aanzienlijk.  Het  al- 

kaloïd-gehalte  neemt  met  de  hoogte  van  den  stam  af.  De 
jongere  basten  zijn  dus  minder  rijk.  Toch  bestaat  hier  in 

zooverre  een  duidelijke  grens,  dat  de  volkomen  gevormde  bast 

zijn  maximum-gehalte  heeft  en  niet  overschrijdt.  Het  berei- 

ken van  dit  maximum  is  natuurlijk  afhankelijk  van  den  meer- 

der of  minder  snellen  groei,  in  verband  met  grond  enz.  Soms 

zijn  4jarige  boomen,  die  onder  gunstige  omstandigheden  ont- 

wikkelden, even  krachtig  als  Sjarige,  die  met  tegenspoed  te 

kampen  hadden  of  op  een  minder  vruchtbaar  plekje  stonden. 

Buiten  de  Ledgeriana,  blijken  de  wortelbasten  over  het  al- 

gemeen rijker  aan  alkaloïd,   dan  de  stambasten. 

Verschil  in  alkaloïd,  tred  houdend  met  verschil  in  standplaats 

boven  zee,  is  nog  niet  waargenomen  ;  evenmin  verschillen  in  on- 

derscheiden jaargetijden,  of  naarmate  de  boomen  aan  diverse 
windstreken  blootstaan. 

Met  wiskunstige  zekerheid  kan  omtrent  het  gehalte  van  be- 

kende boomen,  a  priori,  niets  gezegd  worden. 

De  individualiteiten  mogen  typisch  gelijk  zijn,  in  rijkdom 

leveren  zij  altijd  verschillen.  Alles  zal  aankomen  op  eene  behoor- 
lijke oordeelkundige  keuze  van  moederboomen.  Deze  worden 

streng  geïsoleerd,  om  vreemden  invloed  te  voorkomen.  Hybriden 

worden  dadelijk  gevormd  als  er  bevruchting  plaats  heeft.  Proe- 
ven heb  ik  genomen  met  Caloptera  op  Calisaja  en  omgekeerd. 

Onder  de  afstammelingen  komen  individuen  voor  die  op  Calop- 

tera en  ook  die  op  Calisaja  geliiken,  zoowel  als  exemplaren  die 

een  gemengd  type  vertoonen. 

De  jonge  aanplantingen  van  Lancifolia  zijn  geteeld  van  zaden, 

gewonnen  van  moederboomen  die  gezellig  zamenstaan  met  eene 

staalkaart  van  kinasoorten.  Tn  die  jonge  aanplantingen  herkent 

men  dan  ook  al  de  vormen,  zoowel  als  de  on  verbasterde  Lanci- 
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folia.  Over  %  jaren  zal  de  invloed  op  het  scheikundig  gehalte 

geconstateerd  kannen  worden. 

Eene  zoowel  voor  de  plauten-physiologie  in  het  algemeen, 

als  voor  de  kinalogie  in  het  bijzonder,  zamen  te  stellen  belang- 
rijke nota,  stel  ik  mij  voor,  eerst  over  een  paar  jaren  mogelijk 

te  zijn. 

Blijkens  pas  ontvangen  berigt  van  ed.  morin  te  St.  Dénis, 

is  de  kinacultuur  op  het  eiland  la  Réunion,  dank  zij  der  van 

hier  verleende  hulp,  zeer  goed  geslaagd.  Op  Java  neemt  de 

lust,  om  particuliere  plantages  aan  te  leggen,  zeer  toe.  We- 

gens de  groote  wisselvalligheid  van  de  prijzen  der  pharmaceuti- 

sche  basten,  raad  ik  echter  elkeen  aan,  om  bij  voorkeur  Ledge- 
riana  en  officinalis  te  kweeken,  hoewel  de  Succirubra  het  snelst 

en  krachtigst  groeit. 
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een  volwassen  man.  (Met  plaat)   „     266. 
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VI.  DE  LOGARITHMEN  VAN  ADOLPH  FREDERIK  MARCI. 

HET  GEZELSCHAP  DER  KONST-REEKENAARS  TE  HAMBURG. 

1.  Wanneer  het  waar  is  dat  de  theorie  en  de  bruikbaarheid 

van  logarithraentafels  veel  verschuldigd  zijn  aan  adriaan  vlack  (zie 

de  eerste  en  derde  nummers  dezer  bouwstoffen)  —  en  ook  aan 

claas  jansz.  vooght  Geometra  (zie  het  vijfde  nummer)  —  dan 

mogen  wij  ook  de  pogingen  en  uitkomsten  op  dit  gebied  van 

adolph  frederic  marci  niet  vergeten.  Deze  behoorde  tot  de 

Hamburgsche  kunstrekenaars :  en  daar  dit  gezelschap  nauw  met 

de  Nederlandsche  rekenkundigen  van  dien  tijd  verwant  was,  en 

geheel  in  denzelfden  geest  werkte,  zal  ik  beginnen  met  eenige 

bijzonderheden  daaromtrent  mede  te  deelen. 

2.  De  Kunst- Rechnungs-Societat  te  Hamburg  werd  in  1690, 
onder  een  octrooi  van  den  roomschen  keizer  opgericht,  met  eene 

zekere  wet,  die  slraks  nader  ter  sprake  zal  komen;  een  artikel 

daarvan  bepaalde,  dat  ieder  lid  een  bijnaam  zoude  ontvangen, 

waaronder  hij  bij   de  sociëteit  bekend  was. 

De  oprichters  waren  de  volgende. 

\)  Hinrich  meissner,  bestallter  Schul-,  Rechen-  und  Ober- 

Meister  der  Schulen  S.  Jacobi  in  Hamburg  [bcr  3)?ef)renbe]  ; 
overleden    1716. 
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2)  Valentin  heinsz,  Aelter  Collega  an  der  Schule  zu  St  Mi- 

chaelis  in  Hamburg  [bet'  Jjpojfenbe]  ;  overleden  1704. 
3)  Magister  johann  jacob  zimmermann,  Yaybinga-Wurtembur- 

gicus,  Theol.  Philos.  Mathes.  &  Poeseos  Cultor  in  Hamburg 

[ber  Jterenbe]  ;  overleden  1693  zu  Eoterodami,  waar  hij  toen- 
maals eene  betrekking  schijnt  gehad  te  hebben, 

4)  Paul  halcke,  bestallter  Schreib-  und  Eechenmeister  in 

Buxtehude  [ber.  Jfpaltenbe] ;  overleden  in  1731. 

5)  Johann  balthasar  remer,  bestallter  Arithm.  Buchhalter 

und  Schreibmeister  in  der  alten  Stadt  Braunschweig  [ber  3tet; 

d)enbe]  ;  overleden  in  1718. 

6)  Michael  scharff,  E.  ordin.  Schreib-  und  Eechenmeister 
in  Hamburg,  beym  neuen  Bauhoff  [ber  ©cfyarfenbe] ;  overleden 
in   1703. 

7)  Peter  andreas  grahn,  E.  ordin.  Schreib-  und  Eechen- 

meister in  Hamburg,  im  Bleker-Gang  [ber  ©rünettbe]  ;  overleden 
1710  te  Moskau. 

8)  Johann  halcke,  Ihro  Königl.  Majest.  zu  Dannemark  und 

Norwegen  bestallter  Schreib-  und  Eechen- Meister  in  Utersen 

[ber  Jparreu be] ;  leefde  nog  in  1719. 
9)  Johann  bökmann,  E.  E.  Eahts  bestallter  Arithm.  Buchh. 

und  Schreib-Meister  in  der  Pürstl.  Eesidentz-Stadt  Zelle  [ber 
$$lüf)enbc];  overleed  in  1710. 

10)  Harms  grimm,  verordneter  Schreib-  und  Eechen-meister 
in  Gottenburg  [ber  ©rünbenbe]  ;  overleden  in   1692. 

11)  Peter  tidemann,  verordneter  Schreib-  und  Eechen-meister 
in  Lubeck  [ber  Sragenbe] ;  leefde  nog  in   1719. 

12)  Heinrich  cordes,  des  löblichen  Waisenhauses  Praeceptor 

n  Lubeck  [ber  £*onünmrenbe] ;  overleden  in   1707. 
13)  Cord.  danxt,  bey  der  Königl.  Octroijrten  Danischen,  Ost- 

Indischen  Compagnie  bestallter  Buchhalter,  in  Copenhagen  [ber 

2)enfenbe];  leefde  nog  in   1719. 

14)  Ludowig  johann  rust,  Buchbinder  zu  Zelle  [ber  Dtüétenbe]  ; 
overleed  in   1719. 

15)  Barthold  hinrich  witte  in  Hamburg  [5>er  iBe^renbe]  ; 
overleed  in   1712. 

Men  ziet,  dat  deze  oprichters  voor  het  meerendee]  school- 

meesters   waren;    er    waren    vele  daaronder  die  door  hunne  ge> 
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schriften  getracht  hebben  de  wiskundige  wetenschappen,  vooral 

de  reken-,  stel-  en  meetkunde,  het  boekhouden,  het  schoon- 

schrijven  naar  meetkundige  regels,  enz.  voor  de  liefhebbers  meer 

toegankelijk  te  maken. 

Zoo  schreef  h.  meissner  (in  chronologische   volgorde) : 

//  Arithmetischer-Bluhmen-Gartlein  ;"  waarvan  eene  tweede  uit- 

gave onder  den  titel  // Arithm etica  Tvronica"  in  1701  l)  het 
licht  zag. 

// Arithm.  Algebrai-  und  geometrischer  Kunst-Spiegel." 
¥  Solutiones  über  Herrn  martin  wilkens  embdens.  Algebraï- 

sche Mores"  in  1684.  2). 

// Arithmetischer  Rosen-Crantz"     100  Aufgaben)  in   168/. 
//  Arithmetische  Kunst-Schule." 
En  verder  onder  zijn  bijnaam,  ber  $M)renbe, 

//Arithm.  Geometr.  &  Algebr.  Kunst-Kette"  in   16"0  3) 

//Stern  und  Kern  der   Algebrae"    169^. 

//Algebra  Tyronica"  1695;  waarvan  eene  tweede  uitgave  in 
1724  4). 

// Geometria  Tyronica"   1696  5). 
//  Des  Deutschen  Euclidis  erstes  und  zweites  Buch  (tusschen 

1696  en  lö99)  6).  De  verdere  boeken  werden  wegens  de  kos- 
ten niet  gedrukt :  maar  bleven  ter  raadpleging  in  het  archief 

der  Sociëteit  bewaard. 

//  Kunst-  Weckerlein"  in   1710  (16  bladzijden. 
Val.  heinsz.  gaf  uit : 

//  Informatorium  Arithmetico-Problemat.  in  regula  Alligat."  in 
1691. 

//Deliciae  Mercatorio-Arithmeticae"  (Appendix  ad  Informat.}" 
in   1693. 

//Tyrocinium  Mercatorio-Arithmeticum11  in   1694. 

// Schatz-kammer  der  Kaufmanns-Rechnung"  in   1698. 

//Abyssus  Mercatorio  Arithmetico-Problematica"  in   1698. 

//  Siebenfaches  Alphabet." 

//  Gewinn-  und  Verlust- llechnung.1, 
M.  zimmermann  gaf  in  het  licht: 

//  Auf  alle  Hypotheses  applicable  Eundamental- Aufgaben  von 

denen  Sonn-   &  Mond-Finsternissen"  in    16  91. 

//Theoria  Sacra  Telluris"  in  1693. 

1* 
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Paul  halcken  schreef: 

'/Solvirter  Meissnerianischer  Kunst  -Spiegel"  in  ltt94  bij  gott- 
FRIED    LIEBZEITEN. 

//  Karitaten  &  Curiositaten  Kalender"  für  16  97  etc,  (viele  Jahre). 

//  Mathematisches  Sinnen-Confect,,  in   1719  7),  waarvan  later 
jacob  Oostwoud  een  hollandsche  vertaling  bezorgde. 

»  Dreyfache  Schnur,"  die  echter  nimmer  is  gedrukt  geworden. 
j.  b.  remers  leverde: 

//Compendium  Arithmeticum,,  in   1690. 
Van  m.  scharff  heeft  men : 

//  Arithmetica  Joco-seria"   1693. 

//Solvirter  Lambechischer  Appendix. "  Latere  uitgave  in  1731, 

//Eünfzig  solvirte  Meisznerianische  Röselein.11 
Van  p,  a.  grahn  : 

//Den  Kluge  Stenermann. " 
Van    JOHANN    HALCKEN: 

//Speculum    Mathematicum    betreffend    die    Sonnenfinsterniss 

1699,  23  September"  in    1698 

//  Calender." 
Van    P,   TIDEMANN  : 

//  Versteckte  und  Verdeckte  Algebra.' ' 
Van  H.  cordes: 

//  Neu  angelegter  historischer  Algebraiecher  Garten-Bau"  in 

169^ ;  in   1696  verscheen  er  een   //Zweiter  Theil.'1 

//Historisch  algebraische  Neben-Stunden"  in   I  7  07  8). 

//Neu  angelegter  historischer  algebraischer  Blumen-Garte"  in 

1708  9). 

v  Historisches   Algebraisches  Zeit-Vertreib"  in   1714  10). 
C.    DANXT    gaf  uit: 

//  Arithmetische  geometrische  Algebraische  &  Historische  Er- 

getzlichkeiten,,,  waarvan  een  //  Zweiter  Theil,  in  der  Buch-Stab- 

Rechen-Kunst"  in  1691. 

//  Fruchtbringendes  Gesprach-Spiel." 

vKurze  Instruction  von  Handels-Buchhalten1,  in   1691. 
//  Ein  nach  Mercatorischen  Styïo  eingerichtetes  Handels-Mem  o- 

vmV  (hoogduitsch,  deensch  en  hollandsch)  in    1692. 

Pjindelijk  schreef  l.  j.  rust  zijn  : 

//Solvirter  Ourtius"  in   1704. 
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S.  De  wetten,  waaronder  de  Societat  in  1090  werd  opgericht, 

en  die  in  1718  eenigzins  veranderd  werden,  ademden  geheel 

den  eensdeels  gemoedelijken,  andersdeels  weder  eenigzins  pedan- 
ten geest  des  toenmalige  schoolmeesters.  De  oorspronkelijke  wet 

bevatte  13  Artikelen. 

Het  lste  begint  dus: 

//  Es  wird  keiner  in  diese  Societat  ein  oder  an-ge-  ||  nom- 

men/der  nicht  zum  allerwenigsten  Cossam  jj  quadratam  &  cubi- 
cam  verstehe/dabey  aber  auch  !  die  vornehmsten  und  nöhtigsten 

Fundamenta  Euchdéa,  ||  nebst  sattem  Verstande  numerorum  ir- 

rationaliam  &  bi-  jj  nomiorum,  &c :  (ohn  welcher  gründliche 

Wissenschaftt  jj  keiner  ein  guter  Eeclmer  oder  Masz-Künstler 

seyn  kann)  ||  wohl  gefasset  habe  :" 
Daarom  moest  een  nieuw  lid  ook  als  specimen  of  Probe,  een 

algebraisch,  geometrisch  en  Polygonalisch  vraagstuk  indienen, 
die  irrationale  of  binomische  uitkomsten  leverde. 

Het  2de  Artikel  verplicht  tot  wetenschappelijk  werken  //  dann 

die  |j  Nachlaszige  und  Lasz-Dünkel  dienen  nicht  hieher.11 
Art.  3  eischt  //  einen  redlichen  Geburt  .  .  .  einen  Gottsfürch- 

tigen  tugendhafften  und  ehrbaren  Wandel  " 
Art.  4  verplicht  den  uitvinder  van  iets  nieuws,  dit  met  den 

datum  der  uitvinding  aan  de  Sociëteit  mede  te  deelen :  ook  kan 

dit  geschieden  door  zamenwerken  van  velen. 

Art  5  waakt  tegen  plagiaat:  in  1718  kwam  daarbij  de  ver- 

plichting, om  de  vreemde  schrijvers  aan  te  halen,  indien  men 
hun  arbeid  ten  deele  vertaald  en  gebruikt  had. 

Art.  o'  spreekt  over  het  bestuur  //  zweene  Verwaltere  ||  oder 

Vorstehere  sammt  einem  Adjuncto  jahrlich  erwehlet11,  die  te 
Hamburg  woonden. 

Art.  7  bespreekt  het  geval,  dat  de  Hamburger  leden  zouden 

uitsterven,  en  de  zetel  der  Societat  naar  eene  naburige  plaats 

zoude  moeten  verlegd  worden  Een  toevoegsel  in  J  718  geeft 

aan,  hoe  en  wanneer  men  na  zulk  geval,  dien  zetel  weder  casu 

quo  te   üamburg  zoude  terugbrengen. 

Art.  8  stelt  als  Antrittsgeld  een  dukaat  en  als  jaarlijksche 

bijdrage  een  Eeichsthaler  vast  :  in  1718  werden  rtie  sommen 
drie  Heichsthaler  en   \   of  16  |5  respective. 

Art.    9    bepaalt,    dat    ieder    werk    door  eenii?  lid   uitgegeven 
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eene  naamlijst  der  leden  moet  bevatten  //  So  will  sich  anch  ge- 

ziemen/dasz  jj  der  verstorbenen  Glieder  Namen  nach  Tode  nicht  || 

gar  weg  gelassen/sondern  nur  mit  dem  Signo  f  nnd  ||  denatus 

AO. . . .  bemarket  werden."  In  1718  werd  bepaald,  dat  de  schrijver 

van  het  boek  //  den  ersten  Locum  oder  "Vorstand  in  besagtem 
seinem  Scripto  nehmen  solle." 

Uit  deze  lijsten  heb  ik  grootendeels  de  statistieke  opgaven 

geput  ,  die    in  deze  korte  schets  voorkomen. 

Art.  10  bespreekt  de  bibliotheek,  waarin  o.  a.  ieder  schrijver 

verplicht  wordt  //  wann  ||  bey  der  Societat  etwas  zum  Drukk 

kommt/davon  ein  ||  Exemplar  zierlich  gebunden  beygeleget  nnd 

verehret  ||  werde*"  Ook  wordt  melding  gemaakt  van  //  Donativen 

(es  seyn  nützliche  Bücher/  ||  Manuscripta  oder  Instrumenta. )" 
In  Art.  1 1  wordt  de  aanwerving  en  ook  de  voorbereiding 

van  nieuwe  leden  besproken. 

Art.   12  handelt  over  de  //  Praemia  &  Paenas." 

//Wann   jemand    von    denen  j]  Mit-Gliedern/wieder  Verboffen/ 
ausz    dem    Geschirr  |j  schlagen/sich    von    Gott/von    der     Tugend 

und  Meisz/  ij  abkehren/denen    Lastern  und  Misziggang  aber  sich 

er-  il  geben    sollte;    Imgleichen/da   jemand    aus  blosser  Halls-  [| 

starrigkeit/und  wiederspanstigem  Fried  haszigem  Ge-  jj  müht  (da 

alles    allein     nach    seinem  Kopf  gehen  soll/)  |)  wieder  die  gnug- 

und  reiflich-gepflogene  Schlüsse    der  ||  Societat/ verdrieszlich  und 
unverstandig  zu   arguiren,  ||  und  immer  Zank  zu  erregen  trachtet : 

Dieses  oder  jenes  ||  Mit-Glied/(das  gleichwoll  beym  Antritt  seine 

unver-  |i  werffliche  Proben  bey  der  Societat  abgeleget  hat)  schmah-  j| 

lich  verachtet  und  verkleinert/"  zoo  moest  zulk  iemand  na  her- 
haalde, vruchtelooze,  vermaning,   //  aas  dieser  ||  löblichen  Societat 

gestossen/  und  dessen  Name  ausz  j]  den  nechsten  folgenden  Drukk 

gelassen  werden.  Und  ij  ...soll  niemand  der  übrigen  jj  Glieder  Macht 

haben  mit  demselben  einige  Correspon-  j!  dentz  oder  Conferentz, 

wegen  der  Societat    gepflogener  |j  Schlüsse/zu  haben/viel  weniger 

deren  Handlungen  und  ||  Angelegenheiten  zu  übertragen/bey  Straffe 

ofientlicher  ||  Beschimpfung/oder    aber/nach     Befindung/gleich-  || 
masziger  Ausztossung :   Massen  man  desfals  Niemands  ||  schonen 

oder  Person    ansehen    wird/dann    es  heisset :  ]|  Qui  parcit  malis, 

nocet  bonis.  ||  Kann  also/nach  dem  vorstehenden  9ten  Punct  der 

Tod  |!  selber  so   krafftig    nicht    seyn/ein  Mit-Glied  dieser  Socie- 
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tat  I!  gar  auszustossen/als  doch  woll  das  übele  Verhalten  eines  || 

Zanksüch tieren  Glieder  zu  thun  vermag." 
Art.   13  behelst  de  formaliteiten  om  lid  der  Sociëteit  te  worden. 

Al  spoedig  traden  er  ook  vreemdelingen  in  deze  Hamburg- 
sche  Sociëteit ;  vandaar  dat  er  in  1718  na  Art.  1 0  een  nieuw 

artikel  11  werd  ingelascht :  waardoor  de  volgende  11  —  13,  de 

nummers  12  — 14.  verkregen    Dit  Art.   11  luidt  dus: 

//  Die  auswartigen  Zunfi't-Glieder  sollen  gehalten  |j  seyn/  Jahrlich 
zum  wenigsten  einmahl  und  zwar  zwischê  ||  Ostern  und  Pfingsten/ 

von  ihrem  Leben  und  Verrich-  j|  tung  an  einem  derer  Jahr  Ver- 

waltern  in  Hamburg  ||  durch  Schreiben  Bericht  abzustatten/  dabey 

als  nur  ei-  ||  ne  kleine  Zulage/  wegen  der  Societat  unumg'angliche  || 
Unkosten/  den  g  Theil  eines  Ethl.  oder  1 6  [3j  (wovon  ||  im  Sten 

Punct  gedacht/)  Franco  einzuseuden/  zu  wel-  |j  cher  Zulage  sich  die 
hiesige  Collegen  ebenfalls  willig  jj  verstehen/  umb  mit  der  Zeit/ 

zum  Verlag  ein  oder  an-  jj  der  Tractat  etwas  Mittel  zu  haben/  als 

auch  bey  ||  Gelegenheyt/  sich  ein  oder  ander  Kunst  -Instrument 

anzu-  |i  schaffen.  Dagegen  verpnichten  sich  die  Jahr- Ver  walte^  Ij  re/ 
dasz  sie  alle  Jahr  auf  Johannis  durch  einen  gedruckten  jj  Brieff 

an  alle  und  jede  Zunfft-Genossen  Nachricht  geben  |]  wollen,  was 

unterdessen  bey  der  Societaet  passiret/  ob  ||  etliche  mit  Tode  ab- 

gangen'  oder  neue  eingetreten/  was  ||  dieser  oder  jener  verfertiget/ 
oder  speculiret,  &c.  Die-  ||  jenige  nun/  die  zur  solcher  begehrten 
Nachricht,  und  so  ||  geringen  Zulage  einzusenden  saumhafft 

seyn/  die  bleiben  [|  von  der  Societaet  mit  einen  Gegen-Bericht 

nich  t  nur  un-  jj  beehret :  sondern  werden  auch  auff  einmahliges 

Er-  il  innern/  als  widrige  caprice  Köpffe  aus  der  Socie-  jj  taet 

ausgeschlossen,  und  soll  solches  in  nechtsfolgenden  \\  Jahr  denen 

andern  Gliedern  ktmd  gethan  werden." 
Met  deze  Jaarbrieven  zullen  wij  naderhand  nog  nadere  kennis 

maken. 

4.  Het   zegel    of   //  Sinn-Bild"    was    een    Janus-beeld  (zie  de 
plaat)  met  het  opschrift: 

Was  gefunden  Ich  verwahr :  Und  noch  linde  immerdar. 

Het  oude  deftige  gezicht  en    kleeding    met  den  sleutel,  stel 

de  reeds  bekende,  goed  te  bewaren,  wetenschap  voor :  het  jeug- 

dige gezicht  en  kleeding    met  den  brandenden  fakkel  vertegen- 
woordigt het  zoeken  naar  nieuwe  kennis. 
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5.  In  1690  waren  reeds  als  nieuwe  leden  toegetreden: 

16}  Michael  hönecke,  Not.  C.  publicus,  bestallter  Schreib  - 
und  Rechenuieister  in  Hamburg;  am  Dohm  [ber  Jjpebenbe] ; 
overleden  in  1  7  0  7 . 

17)  Andreas  georgiüs  schutze,  bestallter  Schreib-  und  Re- 

chen-Meister in  Stokholm  [ber   @d)üf jenbe] ;  overleden  in  1718. 
18j  Johann  henning  böhlke,  Windhusa-Ï3runsvicensis,  wohl- 

verordneter  Buchhalter  auf  dem  Churfürstl.  Verhandelungs- 

Comptoir  zu  Hannover  [ber  33rtocjenbe] ;  overleden  in  1708  zu 
Goszlar 

19)  Heinrich  hohnemann,  bestallter  Schreib-  und  Reehen- 

Meister,  nachher  Kriegsschaffts-Schreiber  und  Senateur  der  Königl. 

und  Chur-fürstl.  Pre  jen  Hannoverischen  Berg-Stadt  Clausthal 
[ber  Jj?öf)enbe];  leefde  nog  in   1719. 

20}  Christophor.  schliffel,  Naumburgensis,  Not.  Publ.  Buch- 

halter und  Rechen-Meister  A.  B  in  Hamburg  [ber  @d)Üdj)tenbe]  ; 
overleden  in  1708. 

21)  Johann  gude,  Schreib-  und  Rechen-Meister  in  Ham- 

burg, beym  sogenannten  Strohause  [ber  ©ebenbe] ;  leefde  nog 
in    1719. 

22)  Eberhard  eberus,  Studiosus  der  Mathem.  Wissenschaften, 

in  Hamburg  [ber  (Ebenbe]  ;  overleed  in  1706. 

23)  Johann  christian  ferber,  Schreib-  und  Rechen-Meister 

in  Hamburg,  an  der  H.  Geist  Kirchen  [ber  gorëdjenbe]  ;  leefde 

nog  in  1719. 

24)  Dieterich  beyenburg,  bey  der  Königl.  privilegirten  Teut- 
schen  Schule  in  Aalburg  auf  Jutland  [ber  33e$fembe];  leefde 

nog  in   1719. 

2  5)  Jurgen  riege,  E.  Ordin.  Schreib-  und  Rechen-Meister  in 

Hamburg,  beym  Zippeln-Hause  [ber  ̂leijfenbe]  ;  overleed  in  1717. 
Yan  deze  leden  schreef  j.  h.  böhlke: 

'/  Wohl-solvirte  und  schön  ausgearbeitete  (Meisznerianische) 

Algebrai-  und  Geometrische  Kunst- Kette"   109  .  (?). 
En  J.  c.  ferber  leverde: 

//Excerpirte  &  calcul.  Meisnerianische  Uebungs-Zusatz  und 

Peschlusz-Aufgaben  aus  der  Arithmetischen  Kunst-Schule"  1699. 
Terwijl  j.  riege  uitgaf: 

//Lapis  Lydius  Merca■torius,,  169  7. 
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6.  In  het  jaar  1708  vindt  men  dezelfde  leden;  maar  in 

1719  waren  er  de  volgende  bijgekomen: 

26)  Philipp  jacob  oswald,  rrey-Herr  von  Ochsenstein,  &c. 

Weil.  Rayserliche  Hoff-Mathem.  in  Wien  [ber  Deffnenbe]  ;  over- 
leden in   1713. 

27)  Johann  georg  von  göritz,  Eömisch-Kayserl.  Majest.  Ge- 

neral-Kriegs  Commissariat-Ambts  Cantzley-Yerwandter  in  Wien 
[fcer  ©Jan^enbe], 

23)  Theobald  schottel,  Ihro  Eömisch.  Kayserl.  Majest.  Ante- 

camerae  Thür-Hüter  in  Wien  [ber  @cf)irmenbe] ;  overleed  in 
1720. 

29)  Dieterich  peter  hinnerking,  zu  Hamburg  [ber  Jpaujfenbc] ; 
overleden  in   1714. 

30)  Wilhelm  benedict,  in  Breszlau  [bcr  23a()nenbv]  ;  overle- 
den in   1715. 

31)  Johann  leönhard  grafe,  bestallter  Sehreib-  und  Eechen- 

meister,  Not.  Caesar.  Publ.,  nachher  Land-Almosz-Ambts-Secre- 

tarius  in  "Nürnberg  [bcr  ©eflieétfene]. 
32)  Johann  georg  MECKENHausER,  Pürstl.  Stiffts-Hoff  Organis- 

ten   wie   auch    der   Kirchen    St.  Wiperti    zu    Quedlinburg  [ber 

33)  Christian  partite,  Schol.  Cathol.  Lüb.  Arithmetica  in 

Lübeck  [ber  ̂ rüfenbe]. 

3 1)  Johann  götsche,  Sehreib-  und  Eechenmeister  in  Itzehoe 

[ber  ©önnenbc]. 

35)  Joachim  michael  brandt,  bestaliter  Sehreib-  und  Eechen- 

meister zu  Stade,  nachher  an  der  Schulen  St.  Nicolai  zu  Mens- 

burg [bej:  ïociüïnbt']. 
36)  Johann  hinrich  wolgemuht,  bestallter  Sehreib-  und  Ee- 

chenmeister an  den  Schulen  zu  St.  Nicolai  in  Hamburg  [ber 

SQSiééenbe]  ;  overleden  in  1720. 

37)  Georg  reszler,  Sehreib-  und  Eechen-Meister  in  Breszlau 
[ber  ̂ eitjenbe]. 

38)  Adam  friederich  muller,  aus  Thüringen  [ber  ̂ Oïaééenbe]  ; 
overleed  1718. 

39)  Gottfried  faber,  zu  Breszlau  [bcr  golgenbe]. 

40)  Georg  hinrich  paricius,  Extra  Ord.  Sehreib-  und  Eechen- 

Meister  in  Eegensburg  [ber  ̂ ractïctrenbe]. 
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41)  Georg  rühmbaum,  Schreib-  und  Rechen-Meister  und  Or- 
ganisten zu  Allerheiligen  in  Breszlau  [ber  Dlat^cnbe], 

42)  Johann  hermann  westerkamp,  Schreib-  und  Rechen- 

Meister  in  Osznabrügge  [ber  ©acfyenbe]. 

43)  Nicolaüs  rohlaffs,  Schreib-  und  Rechen-Meister  zu  Neuen- 

bruck  in  Hollstein,  nachher  bestallter  Kirch-  und  Schuel- Bedien  - 

ter  zu  Hohenfelde  im  Ampt  Steinburg  in  Hollstein  [ber  3tm* 

genbe]. 

44)  Johann  andressen,  Schreib-  und  Rechen-Meister  zu  Horst 
in  Hollstein  [ber  2lrbettenbe]. 

45)  Johann  christian  ferber  junior,  bestallter  Buchhalter  in 

Husum  [ber  ginbenbc];  overleed  in  1719. 

46)  Rudolph  carstens,  bestallter  Schreib-  und  Rechen-  Meister 
an  der  Schulen  zu  St.  Petri  in  Hamburg  [ber  @onftrmtrenbe]. 

47)  Hinrich  matthias  wolgemuht,  E.  E.  Rahts  der  Stadt  Zelle 

verordneter  Schreib-,  Rechen-  und  Wage-Meister  [ber  SSSircfenbe]. 

48)  Berend  andreas  wodarch,  bestallter  Schreib-  und  Rechen- 

Meister  an  der  Schulen  zu  St.  Catharinen  in  Hamburg  [ber 

$(8of)lmeinenbe]. 

49)  Harms  jacob  seehusen,  bestallter  Schreib-  und  Rechen- 
Meister  an  der  Schulen  St.  Nicolai  in  Hamburg  [ber  ©aenbe], 

was  de  opvolger  van  j.  h.  wolgemuht  (N°.   36). 
Onder  deze  leden  zijn  wederom  vele  bekend  als  schrijvers. 

w.  benedict  gaf  uit: 

//  Drey  gute  Dinge.  Reduction  der  Muntze,  Gewicht  &  Maasse." 
//Arithmetischer  Trichter"  1699. 
J.  l.  grafe  schreef: 

//  Nürnbergi  sche  Vorraths-Kammer . ' ' 
j.  götsche  gaf  in  het  licht: 

//Tractat,  so  wohl  zum  Schul- als  Kunst-Gebrauch  verfertiget." 
Van  j.  h.  wolgemuht  heeft  men: 

//VVohlgegründete  Buchhaltungs-Schule"  1711. 
//  Vermehr-    und    Verbesserung    des    Lambeckischen   Rechen- 

buchs"  1717. 

//  Handgrifle  der  Edlen  Schreibkunst,  II  Th/' 
Van  g.  reszler: 

//Arithmetischer  Trichter"   1713. 
Terwijl  g.  h.  paricius  leverde: 
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»  Gambia-Mercatorn"   1717. 

//  Allzeit  fertiger  Getreyd-,  Gewicht-  &  Getrank-Rechner" 
1720. 

j.  h.  westerkamp: 

//  Tjrocinium   Arithmetic^m>,, 
En  eindelijk  n.  rohlaffs  : 

// Trigonometrische  Calculation  der  in  Anno  1724,  den  22 

Maji  einfallenden  grossen  Sonnen-Einsterniss  " 
//  Calender." 
7.  In  het  jaar  1724  vinden  wij  nog  bij  de  vorige,  de  nieuwe 

leden  : 

50»  Joseph  schottel,  Ihro  Röm.-Kayserl.  Majest.  hoch  wohl- 

betrauter  Eeld-Kriegs-Concipirten  in  Wien  [ber  @d)emenbe]. 

51)  Carsten  dose,  Schreib-  und  Rechen-Meister  an  der  Stadt- 
Schule  in  Crempe  [ber  £)ienenbe]. 

52)  Johann  nicolaus  lampe,  Ord.  Schreib-  und  Rechen-Meister 
in  Lubeck  [bcr  £eucfytenbe] 

53)  Johann  christoph  oehlers,  Not.  Caesar.  Publicus,  Buch- 

halter,  bestallter  Schreib-,  Rechen-  und  Ober-Meister  der  Schu- 

len  zu  St.  Jacobi  in  Hamburg  [ber  Db$ er&trenbe],  was  opvolger 

van  h.  meiszner  (N°.   1). 
54)  Gerlof  hiddinga,  Informator  der  Mathematic  und  Zeichen- 

Kunst  in  Hamburg  [ber  Jg>elffenbe] ;  overleed  1  April  1766,  in 
den  ouderdom  van  83  jaren. 

55)  Joachim  franck,  Schreib-Rechen-Meister  und  Collega  der 
neuen  Michaelis-Schule  in  Hamburg  [ber  §a$éenbe],  opvolger 
van  v.  heintsz  (N°.  2). 

56)  Hermann  wahn,  Extra-Ordinair  Schreib-  und  Rechen- 
Meister  in  Hamburg  [ber  £8a()lenbe]. 

57)  Schweder  harmsen,  Handels-Buchhalter  auf  ein  berühmtes 

Comptoir  in  Lübeck  [ber  Jfpurtige]. 

58)  Samuel  gunther,  Schreib-  und  Rechen-Meister  an  der 

Gast-Haus-Schule  in  Emden  [ber  ©elfenbe], 

59)  Johann  carl  paricius,  Treufleissiger  Paedagogus  am  Way- 
senhause  in  Regensburg  [ber  ̂ robtrenbe]. 

60)  Johann  hinrich  stüve,  Handels-Buchhalter  in  Hamburg 
[ber  ©ucfyenbe]. 

61)  Christian  stephan  remer,  bestallter  Schreib-  und  Rechen- 
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Meister,  Provisor  bey  St.  Martini  Kirch  und  Schule,  und  Con- 

testamentarius  beym  Waysenhause  St.  Annen  in  Braunschweig 

[ber  Slcnneube]. 
Onder  deze  nieuwe  leden  kent  men  slechts  J.  c.  oehler,  als 

schrijver,  namelijk  van : 

//Offene  Schreib-Schule"   1718. 

//Der  itzlebende  Elensburg"   1721. 
*  Das  erste  Halb-Dutzend  Buchstaben,,   1723. 
En  G.  hiddinga,  wiens  geschriften  zeer  gezocht  en  later  door 

j.  Oostwoud  in  het  hollandsch  werden  vertaald: 

//Erste  Samenhing  von  hundert  Algebraischer  Aufgaben," 
Hamburg.  Een  tweede  druk  verscheen  in   1744. 

//Anleytung  zur  Algebra"   1735,  met  een  herdruk  van  17  f>iï. 

//  Zweyte  Samenlung  von  hundert  Algebraischer  A^gaben" 
1736. 

//Anleytung  zur  Geometrie/1  Hamburg  1746. 

//Dritte  Samenlung  von  hundert  Algebraischer  Aufgaben"  17  71; 
na  zijn  dood  door  zijnen  zoon  uitgegeven  als  //  Opus  posthumum." 

8.  In  het  vorige  jaar  1743  besloten  de  leden  der  Hambur- 

ger Sociëteit  tot  het  uitgeven  van  een  gezamenlijken  bundel, 

waartoe  ieder  lid  het  zijne  konde  bijbrengen.  Daaruit  ontstond 

de  verzameling,  getiteld:  //  Kunst-Erüch te.  Erste  Sammlung"  n) 
die  een  mengeling  van  allerhande  verschillende  onderwerpen  en 

opmerkingen  bevat,  dewijl  ieder  lid  in  den  regel  daarvoor  een 

vel  druks  leverde.  Men  vindt  daarin  vijftien  verhandelingen  van 
de  leden  p,    tidemann,  j.    g.  meckenhauser,  j.  m.  brandt,  g.  h. 

PARICH,    N.    ROHLFS,    R.    CARSTENS,    B.    A.    WODARCH,    H.    J.    SEEHUSEN, 

c.  dose,  j.  n.  lampe,  van  der  meditirende  (wiens  waren  naam 

ik  niet  heb  kunnen  opsporen),  g.  hiddinga,  j.  franck,  h.  wahn, 

s»  harmsen,  s.  gunther.  Deze  stukken  loopen  voornamelijk  over 

reken-,  stel-  en  meetkunde,  maar  ook  over  muziek,  sterrekunde 

en  boekhouden;  zij  vormen  derhalve  eene  bijeenvoeging  van  al- 

lerlei onderwerpen  zonder  eenig  onderling  verband.  Die  verza- 

meling is  wel  getiteld  //  Erste  Sammlullg,1  ten  bewijze,  dat  er 
zeker  plan  bestond  om  dit  voort  te  zetten,  maar  er  is,  mijns 

wetens,  nimmer  eene  volgende  of  tweede  verzameling  op  gevolgd. 

9.  Tot  dezen  tijd  is  het  mij,  meen  ik,  gelukt  een  eenigzins 

getrouw  beeld  te  schetsen  van  den  toestand  der  '/  Hamburgische 
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Kunst-Rechnungs-Societaet".  Van  nu  af  daarentegen  moet  ik 
mij  tevreden  stellen  met  het  mededeelen  van  slechts  twee  bij- 
zonderheden. 

In  het  jaar  1742  waren  er  van  de  andere  leden  nog  over- 

gebleven : 

N°.  lij  33,  39,  42,  43,  44,  46,  48,  50,  52,  54,  55,  56, 
57,   59.  60,   61. 

En  bovendien  waren  er  toegetreden : 
Nicolaas  magern  te  London. 

Pieter  lorentzen  te  Tunderu. 

Johann  daniel  rohlken  te  Torga,  in  het  sticht  Walkenried. 
Johann  elias  gresner  te  Hamburg. 

Johann  berner  held  te  Zoltz-Oeffelen 
Hermann  reimer  te  Bremen, 

Albert  ahrent  te  Ritsbuttel. 

Johann  nicolas  steding  te  Stadtbagen,  in  het  Reichs-Grafschaft 
Schaumbursr. 

Adolph  frederik  marci,  boekhouder  en  vertaalder  te  Amster- 

dam [bcr  $?eritirenbe]. 

Johann  georg  ressing  te  Hamburg. 
Johann  daniel  intelmann  te  Revel. 

Chrstipaan  croese  te  Swijndorp  in  Oost- Vriesland. 
Poussette  te  Luneburg. 

A.IGUST  ernst  broyer  te  Marne  in  Zuider-Ditmarschen. 

Als  schrijvers  zijn  hieronder  bekend : 

H.  reimer  door  zijne : 

*  Arith  m  eti  ca  Curi  osa1 '    1739. 
j.  n.  steding  die  uitgaf: 

v  Mathematisches  Kunst-Kabinet1'  Oldenburg   1736. 
Terwijl  wij  van  a.  f.  marci  kennen: 

'/  Gründliche  Anzeige  des  streitigen  Lubeckischen  Problematis 

wieder  Clausberg"   1731. 

"  Quadrata  Magma'  1744-  12) ;  hiervan  verscheen  een  tweede 
druk  in   1790  13). 

f, Uitvoerige  tafelen  van  de  ondeelbaare  of  Prim-getallen," 
1742.   14). 

,/De  verworpene  Annihilatio  Ultimi  Termini  (Vaderl.  Letter- 

oefeningen Dl    IL   1762".   15). 
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z/Methodus  de  maximis  et  minimis  (Vaderl.  Letteroefeningen 

Dl.  III.   1763/"   16). 
En  van  j.  g.  ressing: 

//  Zahlen-Yerwechselungs-Lnst  oder  Bereitung  der  geraden  und 

ungeraden  sogenannten  Zauber -Tabellen"  1737. 

// Arithmetischer  nnd  Algebraischer  Zeitvertreiber"  Hamburg 
1745. 

10.  Verder  vindt  men  in  1776  als  leden: 

Jacob  Oostwoud,  leermeester  der  wiskunde  te  Oost-Zaandam. 

Albert  vrijer,  leeraar  der  Doopsgezinden  te  Wormerveer. 

Joseph  crummel,  leermeester  der  Mathesis  te  Aken. 

c.  kroese  te  Amsterdam. 

j.  g.  plate  te  Sattrum  in  het  Ambt  Rotenburg. 

Van  j.  Oostwoud  kent  men  de  geschriften: 

//Mathematische  Liefhebberij."  III  Deelen,  waarvan  ieder  deel 
duizend  voorstellen  bevat,  met  de  namen  der  opgevers  17). 

//Mathematisch  Zinnen-Confect"  1767  18),  eene  vertaling  van 
de  Deliciae  Mathematicae  van  paul  halcken  (zie  de  Noot  (7)). 

//Bundel  van  wiskundige  Uytspanningen"  in  1776  19),  die 
de  vertalingen  bevat  van  eenige  werkjes  van  j.  crummel,  g. 

hiddinga,  h.  meissner,  zoo,  dat  het  een  vrij  volledige  verhande- 

ling over  stelkunde  is  geworden. 

//  Maandelijkse  Mathematische  Liefhebberij"  20),  waarvan  hij 
van  1754  tot  1765  de  redacteur  was:  en  dat  naderhand  tot 

aan  het  einde  December  van  1769  door  louis  schut  werd  voort- 

gezet. Dit  tijdschrift,  bestaande  derhalve  uit  17  deelen  of  jaar- 

gangen, is  uit  een  dubbel  oogpunt  belangrijk.  Vooreerst  wegens 

de  menigte  uitgezochte  vraagstukken  met  hunne  oplossingen,  die 

daarin  voorkomen  :  waarbij  nog  een  groot  aantal  opgaven  op 

vergelijkende  examens,  gedurende  dien  tijd  gehouden.  Ten  an- 

deren wegens  de  vele  bijzonderheden  omtrent  de  vervulling  van 

vacante  schoolonderwijzers-betrekkingen  in  het  tweede  gedeelte 
van  elk  maandelijksch  nummer,  //het  Maandelijks  Nieuws  der 

Fransche  en  Duytsche  Schooien,"  genaamd.  De  oproepingen  tot 
de  vergelijkende  examens,  met  de  voorwaarden  van  beroeping, 

de  opgegevene  vragen  en  opgaven,  de  voordracht  en  de  benoe- 

ming zelve,  —  leveren  dikwerf  menige  wetenswaardige  en  ook 

opmerkenswaardige  gegevens  voor  de  geschiedenis  van  het  school- 
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wezen  in  die  dagen,  en  den  toestand  van  de  beoefening,  inzon- 
derheid der  wiskundige,  ook  toegepaste  wetenschappen  door  deze 

onderwijzers,  waarmede  de  werkkring  en  de  richting  der  Ham- 
burgsche  Sociëteit  zoo  geheel  in  overeenstemming  was. 

11.  Zoo  als  reeds  gezegd  werd,  leveren  de  beide  laatste  § 

slechts  eenige  losse  trekken,  niets  meer:  alleen  de  hoop,  dat 

een  ander  deze  omtrekken  nader  mogt  uitwerken,  deed  mij  be- 
sluiten, die  te  vermelden,  Thans  hebben  wij  verder  alleen  te 

maken  met  adolph  frederik  marci  en  diens  werken ;  aangehaald 

onder  Noot  (12),  (13),  (14),  (i5i  en  (16). 

Uit  de  opdracht  van  dit  werkje  blijkt,  dat  marci  zich  met 

der  woon  te  Hamburg  had  gevestigd,  doch  aldaar  door  zijne 

bemoeijingen  in  1731  met  het  zoogenaamde  Lübecksche  vraag- 
stuk, zich  vele  vijanden  had  gemaakt.  Dit  vraagstuk  luidde,  dat 

van  vijf  gedurig  evenredige  getallen  de  som  en  de  som  der 

vierkanten  was  gegeven:  het  werd  door  clausberg  behandeld. 

Marci  vertrok  toen  in  1739  uit  Hamburg,  naar  het  scheen 

met  de  beste  vooruitzichten :  doch  hij  vond  ook  daar  vervol- 

ging, misschien  wegens  zijne  //  onbepaalde  Uitgestrecktheid  van 

denken,  Gematigde  Vryheid  van  zijne  Gedachten  te  mogen  uiten, 

ongeveinsde  Oprechtigheid,,,  die  //  hem  gelijk  als  eigen  waren," 
terwijl  hem  n  de  Grond-Eegelen  en  Wetten  der  Wiskonstenaars, 

waarna  zij  in  hunne  Sluit-Eedenen  te  werk  gaan,  volkomen 

bekent  waaren."  Daarop  naar  Nederland,  en  wel  naar  Amster- 
dam vertrokken  zijnde,  gevoelde  hij  zich  meer  op  zijn  gemak 

in  dat  //Land  van  meerder  Vrijheid  en  Oprechtigheid"  dan  in 

het  vroegere  //  onvruchtbaar  Gewest1' :  en  gaf  reeds  spoedig,  in 
1744,  het  aangehaalde  boek  uit.  Volgens  gewoonte  en  verplich- 

ting, droeg  hij  dit  op  aan  de  toenmaals  levende,  //De  Geza- 

mentlijke  Leden  van  de  Sociëteit  of  't  Gezelschap  der  Konst- 
Eeekenaars  te  Hamburg,  welke  den  25.  Juny  A°  1742  noch 

in  't  leeven  geweest  zijn,"  dertig  //wel- edele,  konst-ervaarene 

heeren,,  in  getal. 
Omtrent  zijne  werkzaamheden  verhaalt  hij  in  diezelfde  //  Op- 

dracht" dat  hij  een  getal  van  240  Sinussen  en  Cosinussen  (die 

hij  //  derzelve  toebehoorige  Complementen"  noemt)  tot  in  tien 
decimalen  had  berekend,  waarvan  hij  er  60  aan  de  Jaar- 
Bestierders    der  Sociëteit  overleverde.     „Zij    hebben  er  ook  een 
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rechtmatig  gebruik  van  gemaakt,  en  in  hunnen  Jaar-Brief  van 
1739,  30  daar  van  met  zoo  vele  Complementen  tot  onzer  aller 

kennisse  laten  komen."  Deze  240  Sinussen  zouden  //tot  een 

grond  konnen  verstrekken,  om  andere  Tafelen  'er  na  te  corri- 

geeren  ingelijks  nieuwe  te  bereekenen  tot  op  seconden  toe." 
Verder  deelt  hij  mede,  dat  het  getal  2047  door  den  Heer 

christiaan  wolf  verkeerdelijk  als  een  //  eerst  Getal  of  Numerus 

primus''''  wordt  opgegeven  //  daar  het  nochtans  een  Numerus 

compositus  of  t'zamengesteld  getal  is,  zijnde  des  zelfs  Deelers 
£3  en  89."  Daaruit  volgde  dat  het  produkt  van  2047  met 
1024,  te  weeten  2096128,  geen  Numerus  perfectus  of  volko- 

men Getal,  zulk  een  dat  gelijk  is  aan  de  som  van  al  zijn  dee- 

lers, zijn  konde :  hetgeen  verkeerdelijk  door  wolf  was  beweerd. 

Eindelijk  bespreekt  hij  //  De  gewaande  en  so  hoog  opgehefde 

volkomenheid  van  't  Getal  4000"  naar  aanleiding  van  eenige 
opmerkingen  over  chronologie,  die  voorkwamen  in  het  Journal 
des  Scavans  van  December  1743. 

Na  deze  »  Opdracht"  (bladz  3—19)  volgt  '/Het  vermaake- 

lijk  reeken-konstig  Spel,"  over  de  Toover-Vierkanten  (blz.  20 — 
53),  waarin  eerst  voorkomt  de  berekening  van  zes  // Too ver- 

vierkanten  van  12  maal  twaalf  Perken,"  daarna  nog  iets  over 

evenredigheden." 
Een  //Appendix"  (blz.  54 — 116)  bevat  60  voorstellen,  7  over 

toovervierkanten,  9  over  rekenkundige  reeksen,  5  onbepaalde 

vraagstukken,  6  en  7  over  rekenkundige  reeksen,  7  over  be- 

rekening van  logarithmen  [in  eene  //Aanmerking  VII  (blz.  72  — 
94)  berekent  hij  de  hyperbolische  logarithmen  van  2,  10,  3  en 

5  in  twintig  cijfers,'1  en  geeft  ten  slotte  de  '/  Tafel  j|  Der  Lo- 

garithmi  voor  de  Natuurlijke  Getallen  van  1  tot  100"  in  20 
decimalen]  3  voorstellen  over  inhouden,  2  over  wortels  uit 

veelledige  wortelgrootheden,  4  over  hoogere  machtsvergelijkin- 

gen,  en  voorts  nog  10   voorstellen  over  stel-  en  meetkunde. 
In  een  //  Nieuw-jaars  Gifte  ||  Voor  onkundige  |!  Cijffer-mees- 

ters"  (blz.  117 — 150)  behandelt  hij  eerst  eenige  reken  proeven,  en 

daarna  de  vNumeri  amicabiles  of  Vriendschaps  getallen"  die  //  deze 

eigenschap  hebben,  dat  de  Partes  Aliquotae  of  Deelers  van  het 

eene  getal  weêrzijds  in  zom  zo  veel  uitmaken,  als  het  tweede 

getal"    Zij    zijn  '220    en    284,     17296    en    JS41Ö   (van  paul 



(   17  ) 

halcken)  9363584  en  9437056  (van  franciscus  van  schooten). 

Het  vierde  paar  geeft  hij  te  raden.  Hierop  laat  hij  nog  enkele 

opmerkingen  volgen. 

Wat  de  methode  betreft,  die  marci  volgde  ter  berekening  van 

deze  logarithmen,  deze  was  niet  die  van  worteltrekking,  maar 

die  der  reeksen.  Hij  gebruikte  eerst  de  reeks,  gegeven  door 

heinrich  meisner  in  het  werk  van  noot  (6),  die  nederkomt  op 
de  formule 

en  daarna  eene  andere  door  paul  halcken,  gegeven  in  zijn 

werk  van  noot  (7),  die  ten  doel  heeft  om  bij  de  voorgaande  reeks 

de  x  dicht  bij  de  eenheid   te  brengen.  Daartoe  neemt  marci  bijv. 

in  plaats  van : 

10, 
10            1 

23             4 
lx—  \y        1 

\x+l)  '       81  
~' z, 

2*        i   3 
1000        125 fx—iy          9 

\*  +  l)       64009' z, 2*             3 

10            5 
.  lx—  ly         6 

VM-lj  "  "   169     ' 2, 100           9 

2°    -1  16  -*' 

ix-iy      8i 

\*+l/  ""1681    ' 
3, 

_3        1   

2             2       *' 

ix—iy      ï    n 
i               — .   ■         cloor  i  z  ; 
\x+l)           25 

3, 

3, 

10            1 

32               3 

81            1 

80   "~~     80  ~ 

lx— IV          1      , 

[w+lj  -   361
  d00ia°' lx— 1\2       1 

-—     =   door/2en/21: 

\x+lj       28921                        ; 

5, 27            2 

25   "~     25  "
■"*' 

(x—l\*          1      n        __   door/3. 

\x+\             676 

EBSL.    EN    MEDED.    AFD.    NATUTJRK.    2<^    HEEKS.    DEEL.    IX. 
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12.  In  de  //Opdracht",  vermeld  in  de  vorige  §  10,  spreekt 
hij  over  //  de  manier  van  met  waarschijnlijke  zekerheid  de  eer- 

ste Getallen  van  de  fzamengestelde  [in  eene  noot  zegt  hij : 

//  Melhodus  verisimilis  discernendi  Numeros  primos  a  compo- 

sitis"]  te  konnen  onderscheiden  en  beraamen,  maar  nadien  mijne 
te  dien  opzichte  opgestelde  Regel  noch  niet  op  alle  voorko- 

mende gevallen  volstrekt  kan  toegepast  worden :  zo  heb  ik  ook 

dit  noch  tot  een  bequaamer  gelegentheid  insgelijks  moeten  op- 

schuiven." Dat  wij  dezen  regel  niet  bezitten,  is  waarschijnlijk 
geen  groot  gemis :  denkelijk  heeft  echter  zijn  beproeven  aan- 

leiding gegeven  tot  het  uitgeven  van  zijne  //  Uitvoerige  tafelen 

van  de  ondeelbaare  of  Priui-getallen,"  die  hij  in  1772  het 
licht  deed  zien:  deze  tafels  loopen  tot  400000.  In  het  //Voor- 

bericht" verhaalt  hij,  hoe  het  voornemen  bij  hem  ontstaan  was, 

om  deze  tafels  tot  //  1200  Duizend"  voort  te  zetten,  en  spreekt 
daarbij  over  den  arbeid  van  wolfram,  dien  hij  minder  dan  den 

zijnen  rekende,  //  vermits  men  te  dier  tijd  oor-  ||  deelde,  dat  de 
mijne,  vrij  veel  vermeerderd  ||  zijnde,  met  regt  den  Voorrang 

voor  de  zijne  zig  |]  aanmatigen  konden:"  En  daarop  laat  hij 
volgen  //  Doch  nu  ||  moet  niemand  zig  laten  invallen  en  ver- 

heel ||  -den,  als  of  andere  Landen  geheel  en  al  van  ||  schrandere 

geesten  ontbloot  waaren,  en  ook  niets  ||  diergelijks  mede  uit- 

vinden konden  (Nans  Dü  habitant  ubique)"  Een  staaltje,  hoe 
onze  marci  over  zich  zelven  oordeelde. 

Om  de  ongelijke  verdeeling  der  prim-getallen  in  de  eerste 

honderd  duizend  te  bewijzen  (en  dus  de  onmogelijkheid,  om 

daaruit  tot  een  regel  te  komen)  geeft  hij  het  volgende  ta- 
feltje : 

I.  Zijn  er  van  eene  CijfYer  4 

van  twee  Cijffers  21 

van  drie  Cijffers  143 

van  vier  Cijffers  1061 

van  vijf  Cijffers  8364 

9593,   de  Eenheid  niet  medege- 
reekend. 
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II.  Onder  de  honderden  worden  gevonden 

3     a     3  Eerste  getallen  9 
6 V a 4 

tt 

// 
24 

18 V a 5 // 
// 

90 

39 a 6 // // 234 

105 a 7 
// 

// 735 

151 V a 8 
// // 

1208 

184 V a 9 // // 1656 

176 a 10 
// // 

1760 

125 a 11 
// 

// 1375 

104 a 12 // 

// 
1248 

47 a 13 
// 

// 611 

16 a 14 
// // 

224 

13 a 15 
// // 

195 
9 a 16 // 

// 
144 

2 V a 17 // // 34 

1 a 21 // 
// 21 

1 a  25       // 

Honderste 

tf 

25 

10U0 9593  E< 

Van  denzelfden  schrijver  heeft  men  nog  in  de  eerste  deelen 

der  //Yaderlandsche  Letteroefeningen1 '  twee  stukken :  het  eene  in 
Deel  2  van  het  jaar  3  762  //de  verworpene  Annihilatio  ultimi 

Termini",  het  ander  in  Deel  3  van  het  volgende  jaar  //  Me- 

thodus  de  maximis  et  minimis".  De  bloote  vermelding  zij  hier 
genoeg. 

*< 
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*)  Arithmetica  Tyronioa  ||  £)ber:  II  €in  neu;  unb  gantj  leid); 
teé  ||  9ieci)cn^üd;(ein/ 1|  ©artnn  ||  ©ie  3led)en;$un3t  (éo  mei  nem; 

licó  ü  bei'  tdglid^gemeinn/aud)  $auffmdnnt;  ||  écfye  ©ebraud)  an; 
fangiid)  erfobert)  gantj  grünb;  II  lid)  unb  mit  éold;en  Exemplis 

fcorgetragen  rolrb/baéj  aud)  ||  $naben  unb  9ïïdgbletn/roeld;e  tar- 
dioris  Iugenii  éinb/écïbige  ||  leidjtlid)  unb  balbe  baraué  erlernen 
ober  begretffen  mogen*  ||  Unb  ob  voofyl  bte  2lufgaben/guten  t\>t\UI 

aué  bem  ef)e;  ||  mal)lé  publicirten,  nunmefyro  aber  distrahirten 

Arithmetiéd)en  ||  35lumen*@artleln  entlefjnet  ober  bef)alten/éo  iét 
jebod)  bieée  Edition  ||  mit  unteréd)teblid)en  neuen  unb  not&roen; 

btgen  Exempeln,  funter  benen  ||  and)  etlidje  beéonberé  jur  In- 

formation ber  9D?dgblein  gerotbmet/)  au- 1|  girt,  ber  fceranberlk 
d)t  Lagio  unb  88edE>éekCours  anberer  ®eétalt  ||  (nemlid)  bem 

jetjtgen  Jpanbelé^Stylo  gemdéj)  eingerid)tet/über  beme/  II  allen; 
tl)alben  eine  gnugéame  Slnleitung  ju  benen  Solutionibus  ge^e^ 

ben/ 1|  unb  mit  hielen  notr)roenbigen  (Érlnnerungen  erldutert  roor* 
ben»  II  25on  ||  Jpeinrid)  $?etéjnern|  ||  2krorbnetem  ©djreib;  Siïedjen; 
unb  Dbermeiéter  auf  ber  St.  Jacobi  ||  $ird)en;@d)ule.  ©er 

Mathem.  unb  S8\xd)f)alttn$  gefïtééenen/aud)  ||  in  ber  $un$t;9ted^ 

nungé^Ubenben  Societat  ju  genannt  |)  ©em  $ïïeOrenben.  \\  VfV/  II 

Unter  3for*  ïfrom.  $anéerL  5)?aieét»  bieéer  Societdt  allergnd; 

btgét  ||  ert(>ellten  éonber(id>em  Privilegio  Impressorio:  ïkrlegté  || 

ber  Auctor,  bei)  beme  eé  aud)  ju  befommen»  ||  Hamburg,  ||  ®e; 

brufft  be>;  Jpeinrtd)  t>on  Viering/Anno  1701.  in  80. 

VIII  bladz.  bevatten  titel,  het  „  Vorbericht"  (5  blz.)  en  „Erin- 
nerung"  (1  blz.). 
A— L,  blz.  1—168. 

Op  de  laatste  bladzijde  eindigt  hjt  boek  met  „Soli  Deo  Gloria." 

Daarop  volgen  de  „Errata." 

2)  Martin  Wückens  ||  éo  genanbte  II  Unb  in  Anno  1622.  auétf 
gelaééenellELOREs  Al-  II  gebraici  !l  ©arin  II  $iel  éd?öne/tf)eité  Cub: 
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Zensizens  :  ||  Sursolid  :  nnb  Zensicubi-Oossigdje  [|  5luf$aben  mtfyalt 
ten. [|50Beïd>e  alle  (nad)  beé  Authoris  35ege(>*  ||  ren)  per  Cossam 
Quadratam  auf;  II  gelóéet  éenn  II  Unb  II  ©enen  anfafjenben  Cossisten 

unb  EKe^  ||  dKné^tebftabern  $u  ©tenét  unb  gor*  ||  berung  burd? 

ben  ©rucf  m\u  ||  getbeilef  ||  2>on:  ||  Jg>tnrtc^  5Jïeté$ner/Arithiii:&c  || 

in  Hamburg:  ||  5iuc|;  ben  beméelben  (in  ber  SKoéenéfragj  mfynt 

Oafft)  ||  jubetommen.  in  S°. Aan  het  einde  op  bladz.   120  staat  het  jaartal  1684. 

XVI  bladz.  bevatten :  titel,  „  Vorbericht"  (4  blz.)  „  Erklarungen" 
(3  blz.)  7  verzen  van  P.  G.  Krüsike,  V.  Heins,  J.  Beyenhurg,  Paul 
Halcke,  en  Meisner  zei  ven  (9  blz.     ). 

A— H  blz.  i — 120  bevat  „  Vorbereitung"  (blz.  1  —  16)  „  Florum 

Algebraicorum  Erster  theil,"  54  voorstellen  (blz.  17 — 57).  „Florum 
Algebraicorum  Ander  Theil."  107  Voorstellen  (blz,  57—107).  Ad- 
monitio  (blz.  103—120). 

3)  Arithmet  :  ||  Geometr:  ||  unb  ||  ALGEBRA-léd^e  ||  $unéf;$et* 
te/ 1  Söeéte^enb   in    100  2iufgaben  ||  ober  ©liebern.  11  ©aben  ein 

2lnf)ang    t>on  360   atterfjanb  ||  Quaestionibus,  ||  2Bie  and)  II  Qüine 

Publicirung  ber  ̂ eréonen/ 1|  roeide  tn  ber  neu;aujf;<jerirf)tefen  || 

$unét^ed?nungé;£iebenben  ||  Societaet   éirf)  anirjo  befmben:|| 

éambf  beren  Legibns.  ||  Jjperauéjgegeben  tton  ||  ©em  $?e(>renbem  || 

5luf  Moéten  ber  éamtltd^en  3«n|f^  II  ©enoééen/unb  ben  jebem 

éeineé  ||  Drté  ju  befommen.  II  Hamburg.  ||  ©ebrufft  ben   JMurtd) 
&on  33iermg/gorm$ct>net&er  aujfm  ||  $rauetv$ned)r;©raben.  Ao 

1690/in  8°. 
A  (32  blz.)  bevatten  :  titel,  opdracht  (3  blz.)  Praefatio  (9  blz.) 

die  „Membra"  (4  blz.),  Leges  (9  blz.)  en  vers  (5  blz.)  „Aramerkkung" 
(2  blz.). 

B — I  blz.  1 — 128.  Op  de  laatste  bladz.  de  „Errata  Typogra- 

phica." 

4)  Algebra  II  Tyronica,  II  2Ju  beren  ||  (Erétem  Sf)eü  ||  ©ie  Alge- 
braiédjen/   Surdiécfyen/   Binouaiédjen  ||  unb    Residuiécfyen   &c.  || 
Species  ||  $ftit    écfyönen    beutltc^en  Reguln,  grünblidjen  ||  2Jnn)ei; 

éungen/  unb  nofjrroenbigen  Exempeln,  (^nad)  5lrt  berorbentl.  || 
beécf^riebenen  £eutéd)en    @d>ul^ed)enbüd)er)   aufé   wétanb; 

lichte  ||  unb    fïarltdjéte   (éo/  ba$i  atte£/  and)  t>on  ben  <&d)üh 
$naben/    ëef>r  II  letcfyflid)  ju  begreiflfen/)  abgefaééef;  and)  im  || 

Sinbern  Sf>eil  r  u  S>er  Usus  unb   Sftutj  ber  Algebraiédjen  3ted);  || 

nung  in  brenen  ©utjenben  Mercatoriéc&er  2iuf$aben  (bie  Geo- 
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me- 1|  triSc&cit  Slufgaben  bté&  fünffti^  au$geée£t/)  éoldjer  ge* 
étalt  porgetragen  ||  unb  erlautert.  n>trb/  t>aé&  ein  fUtéjïger  £teb* 

?>abcr  nid)t  attein  ben  ©runb  II  berer/  in  ben  gemeinen  Sleden* 

25üd?ern  btéjr>ero  befmbüc^en  ||  Operationum  t?erétef)en/  éonbem 

and)  anbere  Reguln  ||  brüber  anétetfen  fönne  ||  &c.  ||  £)urd)  ||  Jg>eiiu 
rtc^>  $?eté&nern/||  ®en>eéenenen  ®d)retb*  2fted)en*  unb  Dber^eié; 

tem  auf  ber  St.  Jacobi  i|  $trd)en;@d)ulen/  ber  Mathem.  and) 

SSud)()<j*<jcflté$enen/  unb  in  ber  ||  $unét;3ved)nungé;Ubenben  So- 
ciëteit ben  éo^genannten  ||  Mehrenden  in  hamburg»  II  Editio 

secunda,  ||  2luf3  neue  revidirt  unb  mit  ber  Solution  ber  Cubic 

unb  f)óf)txn  cos-  ||  siédjen  aequationen,  and)  ber  jen  @d;Iu3j* 
Quaestionen/  ||  permef>ret.  o  hamburg/  in  Skrlegung  9ïïid;ael 

Subolpf)  SöWerS/ll  in  St.  Nicolai  $ird)e.  II  ©ebrutft  bep^iltp 

£ubrctg  ©tromer.  in  8". 
x\=XVI  blz.  (zonder  pagineering)  bevatten  titel  „beé  ée(» 

Autori8||©or&erlc&tllQln  ben  £Hmét;©ünétigen  &$cr"  (3  blz.) 
„bie  Meinbrorum  2Ral)men"  (6  bladz.)  „$tmét;@d?rifften"  (4 
blz.)  1  bladz.  wit. 

B— G.  blz.  1—87.  Vreter  S&eU. 

G— L.  blz.  88— 155.  2lnber  S&eü. 

L.  blz.  156.  Q$eéd?lué£  berobigen  bret)  £)utjenb  2lujfgctben* 
L—M.  blz.  157— 168.  5lnf)ang. 

M.  blz.  169— 176.  Solutio  ber  bret;en   @cf)lug§  Quaestionen. 

5*)  Geometria  Tyronica.  il  £)artnn  ||  Die  JperrUcfje  unb  Jjpod); 
nutjbare  $fta$ytuïi$tl  II  ï&ad)  if>ren  3;en  Dimensionibus,  nem* 

iid)t  ||  I.  Longimetria,  II.  Planimetria,  III.  So- ||  lidimetria  vel 
Stereometria,  ||  $luéj  Wakren  ||  Euclideiéd)en  Fundamenten,  ||  (até 

ba  éint/  (|  Definitiones,  Theoremata,  Problemata,  ||  Transformatio- 
nes  Figurarum,  &c)  ||  @amt  bem  ©ebraud)  \\  £)er  Logarithmorum 

Unb  Jltr  Trigonometriae  erfo;  II  berten  Tab.  Sinuum,  Tang.  & 

Secantium,  ||  (laut  mit  meeren/  in  Praefat.  beécfjriebenen/  unb 

im  SBerf  nod?  mef)r  ||  befmbHdKn/  3nnf)a(té)  ge(ef>rt/ 1|  Wit  öfe; 

len  nor>tivenbigen  Schollis,  ober  2lnmarfungen/  écfyönen  [|  Stor; 

treilen/  beutltdjen  unb  gnugéamen  $upfetvgtguren/  gejiert 
unb  ||  illustrirt,  unb  atéo  ber  (ieben  3ugcnb/  ju  beéonbernïïhtt 

jen/ 1|  in  4  £f)eüen/  mit  gkiéj  auégefertigt/  Pon  ||  Jg>einrid> 

$?eiéjnern/ 1|  @dn*eib;  SKedjen;  unb  Dber^eiéter  an  ber  St. 
Jacobi  .5v1rd;en;  ||  @$u(e :  ber  Mathem.  aud;  25ud;f;altené  gefli; 
ééeneml  unb  in  ber  ||  $un$t;9ved)tumgé;Ubenben  Societaet,  bem 
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$o*  ||  genannten  $?e(>renben  in  £amburg.  ||  ®zbïüitt  ben  Jg>inricC> 
t>on  ̂ teringf)/  t>er  Societaet  $ud)brutterf 1|  3n  SSerlctgung  Jg>r* 

Valent.  Heins,  cütern  Collegae  atl  bet  @d)uU  ||  JU  St.  Michaelis; 

ben  i^m  tmb  bem  Auctore  ju  befommen.  in  8°. 
Hoezeer  hei  nergens  in  dit  boek  blijkt,  is  het  uitgegeven  in  1696. 

XVI  bladz.  bevatten  titel,  „  Vorbericht"  (10  bladz)  geteekend 

„  Hernach  Mehr",  een  vers  geteekend  „vom  Himmei"  (Valentin 
Heins?)  (1  bladz.)  en  een  vers  van  Heinrioh  Cordes  (1  blz.). 

A— D,    blz.    1  —  58.     „(Eréter  Xf)eil  ||  Tractiret  bte  ||  Fündamenta 

Geom ethica,  ||  Unb  jroar/  ber   Orbnuncj  nacf):  l| (ï)  Die  Definitio- 
nes,  Theoremata,  ||  Problemata,  Transformationes  Figu-  ||  rarum  & 

Species,  h.  e.  Additionem,  Sub-  II  tractionem,  Multiplicationem  &  Di- 

visionera,  ||  unb  Ctléo  Summatini  bte  ganfte  Theoriam"  (2  platen). 
D— H,  blz.  59-124.  „  Der  j|  %\w\)U  S&ell:  \\  %*t  etne  no$  nadere 

33orberetttmcj  ||  ju  bem  n  Jg)aubt^^öerf/ 1|  tmb  erflaret  bte  Decimal- 
unb  ||  Logarithmiécfye  üïedmungen/  3tem;  ||  ben  ©ebrctud)  ber  Ta- 
bellarum  Sinuum,  |j  Tangentium  &  Secantium  &c.  ||  @Ctmmt  ||  $ltrgett 

Unterrtcfyt/  wie  ein  gelbmciééer  ||  éid?  ben  ber  praxi  ju  t>erf)<ik 
ten/  &c 

Hierin  „  Compendiose  ||  Tabell  :  ||  Derer  (Logarithmorum)  fcon    1 

btëj  1000  orbentlid)  fol^  11  cjenben  Absolut-ga&len"  (blz.  74—83) 
en  „Tabulae,  Sin.  Tangentium  &  Secantium,  &c  (blz.  88 — 11 5)  voor 

iedere  5  minuten:  alles  in  7   mantissen." 

H— N,  blz.  125— 198.  „Der  i|  ©ritte  ï&etf:  II  Tractirt  bk  Wd#y, 
tfimétJIIatë  ba*  ||  £aubté£Berf/ 1|  an  if>r  Welbeten.  ||  kernlid):  || 
Dte  Longimetriam,  Planimetriam    &  ||  Stereometriam,  ||  $ftit  angef)ÖV 

rtgen  unb  nof)tit>enbigen  ||  <£vtl'dvt  ober  SJnmcirfungcn"  (2  platen). 
N-K,  blz.  199— 27L.  „Der  ||2Sierte  ïfjeü :  il  Segrctfft  II  (3ur 

weitern  gorée^  ober  Continuation)  Dren^Dufsenb  ||  ober  36  ||  Ge- 
ometri-Algebraiécbe  ||  5lufvjaben II  nut  if>ren  t>eranberlid)en  ||  Solu- 

tionibus.  ||  ©ammt  etnem  furjten  5lnf)ancj  ||  einicjer  menteen  ||  Oeo- 
metriécf)en  Qvaestionum,  n  $8ien)o()l  alkö  M)V  btiitlid)  unb  hidjt/ 

nad)  ||  bem2kr3tanb  eineé  Tyronis,  abgefaééet"  (met  1  plaat). 
Op  blz.  270  komt  voor  een  vers  „£ob  beé  %WUl$  Uttb  £mtaté," 

blz.  272  de  „Errata  Typographica." 

6)  Deé  @an£en/  II  3n  XV.  SBüc&ern  beéfefjenben/ !)  £etttéd;en  || 
EuclidisII  gréteé  $ud>:  II  JpanbeltllSSon  ben  9ted;tlintéd)en  $it 

(jurcn/j|  ̂ Rem(td):  ||  35on    benen    Triangulis    unb  Parallelogrammis : 

jrcctr  11  erétlid)  öom  Uréprung  ober  (Eia,cn$c&afft  ber  ïriangulen, 
wie  bereed  ||  bm  28infel  tmb  ©eiten  éicf;  gegen  etncmber  uvfyab 
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Un;  3tem/  fcon  ben  Parallel- 1|  Sinten  unb  bavauü  enféfetyenben 
Parall elogrammis,  aud)  waé  beren  Jg>albécf?neibung  mtt  ||  bem  ïri- 
angul,  üor  eine  SSerwanbnüéj  fyabt.  Jpernad)  t>om  Qvadrat  unb 

recfytnMnf lichten  II  Triangul,  nMe  bie  fceebe  Qvadrata,  éo  nmb  ben 

rechten  9&lnUl  éte&enj  éo  t?ie(  bringen/  aïé  baé  II  Qvadrat  beg 
rechten  %8tnfeté  subtendirenbe  @eite,  SSeïcfyeé  atteé  ganf*  beur* 

üd)  erflaret  ||  unb  mtt  nuglic^en  2lnmertungen  ober  Scholiis  ge* 

jieret/  a\xd)j  n>o  eé  3td)  écfytflen  rootten/ber  ||  Usus  gejetgt/  unb 
roaé  éo  banu  bet)  benen  Propositionibus  ju  roeitlciujftig  fatten 

rootten/ 1|  bet)  jebem  25ud)e  in  einen  beéonbern  2Jnf>ang  fceréparet 

n>orben:  £)ieéem  jullgolge/  roirb  ber  $unét4tebenbe  £eéer  fiw 

ben  in  jetjigem  ||  kreten  2>ucfyé  |i  Appendice.  ||  folgenbe  nu^bare 
©ad?en.  ||  I.  35on  attgemeiner  2>ern>anbelung  ber  $ed)tltniéd?en 

giguren/ II  wie  aud)  bie   Lineariéc^e  ober  Geometrie  (te  2iuét()eb 

lung/  ber    Dom    Faulhaber  ||  $o;    genanten    miraculösen  Qvaestion, 

roetdje  er  im  kreten  S()eü  éeiner  Ingenieur- ,i@d)ulen  éub  N°.  31, 
fcorgeétettet/  unb  burcf)  bie  37*éte  Proposition  bieéeé  kreten 

35ud)é/  II  solvirt  fyabm  nMtt*  ̂ >abet>  bann  ju  erinnern/  baéj  in 
ben  folgenben  ̂ ücfyern  ||  bie  übrtge  Faulhaberigcfye  Qvaestiones, 

gletcfyfatté  éotten  erörtert  rcerben.  ||  II.  $on  ber  3ter;@d)retbe; 

rep/  unb  roorinn  ber  SÖSottéfanb  atter;  ||  (>anb  ©djrijften  beétef>e; 
aud)  fcon  einer  Sinlettung/  nMe  bie  groéée  gractur/ 1|  (mann  bie 

geber  nid)t  mef>r  jureicfyet/)  r\ad)  einer  gewtèëen  Mensur  burd)  || 

girfel  aud)  £ineal/  ba$  iét/  Geometricè  ju  fcerferttgen*  n  5ltte£ 
mtt  \)ód)$ttm  $ki$k  geétettetll&ur^iiJpemdci)  éwé$nern/u3n 
ber  $un£t;2Hecfynungé  £ieb;  aud;  übenben  Societaet  ||  bem  93M>ren* 

ben»  II  Unter  3£öm,  -SatéerK  $ftaj.  be$onberét;attergnabtgétem  Pri- 
vilegio  Impressorio.  ||  Hamburg^  ||  3n  SSerlegung   beé  Auctoris,  n>te 

and)  Valentini  jjpelnéj/  unb  Sjtnvid)  t>on  Spieringen;  unb  ij  bei 
if>nen  respectivè  auf  ber  ©djulen  ju  St.  Jacobi;  auf  ber  ©dnilen 

ju  St.  Michaëlis:  unb II in  ber  25uct^£)rufferet)  aufm  <&d)aav 

©teinmegejju  befommen.  in  folio. 
IV    blz.    (zonder    pagineering)    bevatten    den    titel  en  het  „Vor- 

bericht"  (2  blz.). 
A—  N,  blz.  1 — 104  met  2  platen.  Dan  volgt  de  titel: 

£)eé  ©antjen   (in    XV   éüd)ern    beétef)enben/)  ,!2eutécf)en|! 

Euclidis  il  Jnxtfeé  33nd? :  f>anbknbe  üon  ben  3£ed)tn)inflid;ten  II  1'a- 
rallblogrammis.  ||  kernlid):  mn  benne  Pectangulis  unb  Qvadratis, 

mld)t  aué  ©d)nei;  u  bung  ber  red;ten  ober  geraben  binten  ent; 

éprtngen;  m$  bieéelbe  gegen  einanber  Dor  ei^ine35erf)a(fnüéj 
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f)<\bm;  folglid;  and)  bon  benen  Qvadratis,  fo  anf  ben  ©eiten 

ber  étumpf;  nnb  éd?arf*n  n>infUd)tett  ïrianguln  be^djrteben  mor* 
ben  &c.  £)a  bann  ber  Auctor  anfanajid)  (bet)  ber  l*ten  Propos, 

hujus  libri)  u  angeroieéen/  nMe  bk  liebe  Antiquiteit  anf  ben  Process 
bei)    ber    gemetnen    Specierum,   M  ultiplicationis    &  11  Divisionis   ge* 

fommen/  éo  anben  mit  luétigen  @d>ert&*  Exemplis,  Objectionibus 

&  Resolutionibus  II  erlautert  nnb  amplifïcirt*  II  53ep  ber  6*ten  Pro- 

pos, fyat  man  ben  Unéprung  ber  éogenannten  Qvadrat-Cossi- 
écfyen  u  3Sergleid)ungen/  éo  int  Appendice  netter  deducirt.  Jfn  ber 

lieten  Propos,  wirb  Uaviid)  bargetljan :  ||  bafy  Euclides  éelber/ 
nnb  alle  alte  Mathematici,  Algebraïéten  geroeéen/unb  bie  2lufflö* 

^tingen    ber    éd?n)Créten    Probleraa-  ||  turn  per  Algebram  Speciosam 
ïjergelettet  ober  Analysiret  l)aben/  nnb  rcie  man  éelber  éolcfye 
&ljr*6at&e  erfmben  moge/  angennefen:  woben  bann  ||  aucfy  beé 
Fauihabers  miraculöse  Qvaestkm,   éo   er  im  eréten  £l)eil  éeiner 

Ingenieur-@d)Ul/    benen    Musicis    jum  £5eéten  sub  numero  32  ge* 
étellet/ 1|  resolvirt  unb  erlantert  roorben.  ©o  éinb  and)/  nadjge&ené 
ben  ber  12;ten  &  13*ten  Propos,  bie  befannten  Reguln,  nne  nem* 

lid)  in  allen  3lecf)t*  ||  £iniécfyen  ïrianguln,  bie  roaljre  Perpendicular 

in  ftnben;  nebët  benen  Reguln,  nMe  nemlid?  in  éotfjanen  ̂ cd)U 

lintédjen  ïrianguln   bie  ̂ in*  ||  fel/  oftne  Rknfmlff  ber  perpendi- 
cularen/   £U  erfünbigen  éenn/  flarltd)  demonstrirt  unb  ex  analytica 
deriviret;  o()ne  n?aé  fonéten  ben  ||  benen  Propositionibus  ju  roeit* 
Iciuffttg  fallen  mollen/  in  ben  2ln()ang  bieéeé  geiten  %>nd)$  ber* 

éparet  roorben:  ||  £)tefem  &n  Solgel  rotrb  ber  $unét*ltebenbe  2e* 

3er  ftnben/  in  jetjigem  Jweiten  %nd)$  ||  Appendice,  ||  golgenbe 

nutjbare  @adjen.  ||  I.  2>om  25eroeié&  nnb  Uréprung  ber  Qvadrati- 
écfyen  Extraction,  (aué  ber  4*ten  Propos.  ||  bk$tè  £5ud)éJ)  ben 

roeleer  Exempla  angefüget/  mie  man  aué  gegebenen  gallen  éoll 
rad:  qvadr:  ||  ober  and)  plus  vel  minus  etlicfye  maf)l  bieéelbe 

viSur^el  evolvim:  ebener  maffen  rad:  cub:  plus  ober  minus  etli* 

d)e|jmaf)l  bemelbte  ££ur£eln  $n  extrahirn|  roelcfyeé  fywnad)  mit 

groten  2ftu£en|  auf  bie  éonët*érf)n>ere  Cubi  Coss  ju  applicim 
angewteéen.  ||  II.  ©te  Demonstration  der  éogenannten  Surdig^en 

Addition  (aué  erroeljnter  4*ten  ||  Proposition  hujus  libri,)  ba  man 

bie  Qvadrata  beréelben  Surden  (ober  affter  gallen)  addirt  unb 

multiplicirt,  ||  unb  aléo  etn  Qvadrat  fütïet/  &c  ben  welcfyem  aber 
norf)  anbere  Reguln  jum  ©ebraurf)/  angefüget  éinb*  ||  III  (£in 

£5enxié$  bon  Extraction  ber  Binomiéc^en  Qvadrat-^ur§eln/(aué 
me()r>  IJ  beéagter   4*ten   Propos,  bieéeé  £5ncfyé)  nnr  invfylid)  be* 
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rüf)ret/ba$  übrige  aber  iét  iné  104e  95uc&/ roo&tn  e$  beééer  || 

ju  étatten  fommr/  toeréparet  morben»  II IV.  £>te  éo  genannten 
Qvadrat-Cossigc&en  Skrgleicbungen/  roeleer  gróéte  Quanti- 1|  tcit 
tf)eité  mit  ber  Umtat;  tbetté  eiber  mit  einer  anbern  ga^l  be; 
Oajftet/  ju  toereinbabrenj  babep  aber  and)  grünb;  ||  licb  ermieéen/ 

baéj  bie  jetjt  gebraucbÜcbe  Qvadrat-Coss,  in  benen  bié^erigen 
25ücbern/  nie  ||  (Hrunboöttto,  beécbrteben  ée».  ||  V.  $on  berCubi- 
Coss  unb  anbern  ̂ o^eru  $erajetd)uncjen/  ben  welenen  bann  bie  || 
Uréacb  angefüget/  marumb/  au$  Qirrböbuna,  ber  Eadicum/  ber 
mabre  Valor  Radicis  erfolgen  müéée.  ||  VI.  23on  benen  ̂ 3actibué 
aliqvotis  ober  3uét;auf;Sb^rn/  wie  nemlid)  aué  benen  ||  btoffen 

J^aubt^beilern/  Dorder  befannt  ju  macben/  mie  toiel  partes  ali- 
qvotas  bie  toorgegebene  3af>(/  befaéée/  aud)  mie  ||  éolcbe  partes 
atfeéamt  mit  f^aibcr  5)?üf)e  ju  erfunbtgen/  bann  aud)  mie  bie 
Surdiéd)en  2£nrtjeka,elttmgen/  inechanicè  botten  gefunben  mer* 
ben.  ||  2ltteé  mit  bóebétem  gieièj  geétetfet  bureb  II  Jg>etnrid>  $?etéj; 
nevn/ 1|  3n  ber  ̂ unétéKecbnungé  %kbt  unb  übenben  Societaet 
(bem  SïïebrenbenO  ||  Unter  3löm.  $atéerl.  ̂ ajeét.  beéonberét; 
atfergnabig3tem  Privilegio  Impressorio.  |[  Hamburg,  ||  3n  QSerle; 
a,una,  beé  Auctoris,  mie  aud)  Valentini  Jjpeinéj/  unb  Jfpenrid)  Don 
Vieringen;  uub  ben  ibnen  respectivè  auf||ber  @d;ulen  ju  St. 
Jacobi;  attf  ber  ©cbulen  ju  St.  Michaeiis;  unb  in  ber  25ucb* 
brutleren  aufm  @cbaatv@teinmea,e/ju  befommen.  in  folio. 
O— X,  blz.  105—162.  Met  1  plaat. 

Iedere  stelling',  bepaling,  axioma  enz.  heeft  tot  hoofd  het  oor- 
spronkelijk grieksch,  daarnaast  de  latijnsche,  daaronder  de  duitsche 

vertaling. 

7)  Deliciae  Mathematicae  II  ober  il  Mathematiécbeé  ||  ©innen* 
(Eonfect/ 1|  33eétebenb  in  ||  güttjfbtwbert  t>icr  unb  éiebenfjia,  auéer* 

(e;  Urenen/  jum  %f)til  gar  $un3tretcben  Algebrai- |j  Geometri- 
unb  Astionomi-écben  5lujf$aben(  mit  stelen  |i$ünétltcben  Solu- 
tionen  unb  Reguln  gejieret/  inéonberf)eit  einer  ||  curieasen  Qrrftn^ 
bUUg  ber  Lcgarithmorum,  toon  ber  Qvadratura  ||  Circuli,  nad) 
ber  unenblicben  SRciberung/  unb  anbern  ||  ©innreicben^acben 

mef>r.  ||  2Reb$t  einer  23orbereituna7  barinn  bie  Al- 1|  gebraiéeben 
Fundainenta,  mie  aud;  bie  grüttbrid;tia,3te  ||  Regeln  ber  Qvadrat- 
Cubic-  unb  Zens-Zensi-Coss  gejeiget  merben.  ||  £)ann  aucb  nocb 
eine  neue  compendieuse  Regul  ||  über  bie  ̂ öf>ern  Aeqvationen 
inégemein/  babureb  man  ||  m$  benéelben  bieRadicesforberéamét 
fïnben  fan.  Huilen   £tebf)abem    ber  Mathematiéc&en  ||  2Biééen; 
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éc^aff/en/  trtéortberf)ett  ber  (£blert  ||  SKedKn^urtét/  $ttr  roo&lge* 

meinten  ®emü()t&  ||  (Ergetjimg  ||  aujfgetragen  fcort  II  Paul  Hal- 
cken,  ||  A.rithmet.  in  Q5uj:tef)ube/  in  ber  Societaet  ber  $uttéf* 

Siecèncr  ||  bem  Jpaltenbert:  ||  Unter  Stcttu  $at)éerl.  $fta)t$u  atter; 

gnabigét.  ertfyeüten  ||  Privilegio  impressorio.  11311  befommert  bet) 
3o&ann  Jg>inrid>  2Bolgemu()fj  @cfyretb  tmb  ütedjenmek  ||  eter  an 

ber  ©cfjttlert  ju  ©t.  Nicolai,  unb  bet)  jebert  3unjfk23erroanbtett  II 
ber  ̂ uttétltebenben  Societaet  in  Jjpamburg»  ||  Hamburg,  gebrutft 

bet)  Sfticolaité  ©auer/  auffm  ©c&aarételmoeg.  1719.  in  b°. 
Voor  dezen  titel  komt  een  dubbele  gegraveerde  titel.  Op  de 

linksche  bladzijde  een  portret  van  den  schrijver  met  het  onder- 

schrift :  „  P.  Halcke  aetat  :  LVI1"  en  daaronder  het  vers 

©té  tét  Jg>erc  Halckeks  Sgitb  gragétu  nad)  éelnem  ©etét? 

@o  rotéée/ bcté$  bté  &ttd)  bir  éolcfyen  fjerrltd)  nxtét* 
©rum  mact)e  ef)er  nid>e  &cn  belner  $tutét  wel  SBeéen 

até  bté  bit  bte$e$  23ttcf)  fya$t  ttöttig  burci;  geleden» 
ƒ.  H.   Wolqemuht. 

Op  de  rechtsche  bladzijde  staat  een  schild,  gehouden  door 

twee  engelen  met  rechten  hoek  en  passer,  met  den  titel  „Paul 

Halckens  II  Mathematici^  ||  @itttten;(£onfect5\  Bondorn  staan  in 
even  zoovele  schilden  vier  voorstellingen  met  de  opschriften 

„Qcrfbréc&eroof)!  bert  ®rtmb"  „  £eb'  atté  bm  eblen  gurtb"  „Jjpier 
roirb  bir  bieéeé  $tmb"  „Urtb  and)  beé  JjMmmeté  Ólunb.55 

Het  geheel  is  gegraveerd  door,,//.  Westphalen.  Sculps.  Ham- 

XKIV  bladz,  bevatten:  titel,  opdracht  of  voorrede  (9  blz.) 

„Errata  Typographica"  (1  bladz.)  „Consignatio  ||  21tfer  in  ber 

Arithmettécfeen  Societaet  &or  jefjo  $tit  ||  r)enben  ̂ eréonett"  (4 
blz.)  ||  Q:r)ren;®ebicf;te  ||  einder  «ftunét^reunbe/  in  ber  $un$U 

übenben  ||  Societaet"  (8  blz.). 
A  -Gr,  blz.  1 — 110.  SSorberettung.  Principia  Algebraica. 

G— "V,  blz.  111—314.  Arithmeti$ü)t$  ©ittttetteCoNFECT.  Auff- 
gaben   1 — 415. 

V—Y,  blz.  315-350.  Geometrtécfjeé  ©tonCtoCoufect.  Auff- 

gaben  416—506. 
Y— Aa.  blz.  351— 382.  Astronomté^K*  @fnncn*Confect.  Auff- 

gaben  507—574. 

Aa  — Bb  10  blz.  (zonder  Pagineering)  „Leges". 
4  platen. 
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8*)  £tétortéd^Algebraiéd?e  ||  SMetfcStunben  [|  ̂eéte^enb  ||  3n 100.  éef>r  raren  unb  éeltéamen  ||  Jg>iétoriéc^en  2kgeben(>eiten/ 1| 
2Betrf>e  mtt  groffem  gietéj  aué  eben  $o  hielen  ||  SBüc&crn  glaub* 

würbiger  ®c$c&tc&fc  ©d>retber  ||  auége$ogen/ 1|  3n   bie  eb(e  Al- 

gebram |1  fcerfaééet7 1|  Unb  &roar  &>  ld?  erg  eétalt/  ||  baéj  eindig  unb 
atleitt  t)0lt  Arithmet.    Geometr.  ||  unb  ||  Harmoniseren  Progressio 

nibus  ||  ge(>anbelt  rotrb/ 1|  5lu(fé  beutltc&^te  r^solviref/ 1[  Unb  allen 

éotOaner.    $mrêt    unb   Jjptétorien   begleri;  ||  gen  ©emüt^ern/ju 
etner  ̂ ett^ürf jenben  $\xét  unb  £rge;  ||  t&ung'  au(f  eine  fcorl)in 

éd)Mïlid)  t>eréuc^te  21  r f/  fcorgeérelïet/ 1|  t>on  ||  Jg>einr*    (Sorbet  || 
23erorbneten  Praeceptore  beé  Hbecfiécfyen  5ö$aiéen^  |[  Jg>au^e0/  in 
ber  $unét;  9ftedntung3  £teb;  unb  übenben  Sociëteit  ||  i)em  Con- 
tinuirenden.  ||  SÖSléjmar  unb  £eip$tg/  ||  Skrlegté  3of)ann  Qfytifr 

ttan  @d?mtbt|1707.ii£ubecr7brucr'té  ©amuel  ©trucf.  in  8°. 
XII  bladz.  (zonder  pagineering)  bevatten  den  titel,  de  op- 

dracht (8  blz.),  gedateerd  „Mecf  ben  20  April.  An.  1707", 
de  voorrede  (3  blz.). 

A— Gg.  bladz.  1—462. 

Eegister  (3  bladz.),  Nota  (1  bladz.),  „  wegen  ber  £)rutf fe&Ier" 
(2  bladz.),  alle  zonder  pagineering. 

9*)  Sfteuangelegter  ||  £iétorléc^Algebrai$$er  ||  Q5lumen  ©arte/il 
%t$ttf)tub  ||  5luS  @ecl)é  unb  3rcan§ig  Curieusen  ||  5lué(anbiéd)en/ 
9lnmur)tigen  ||  Jptétortécöen  ||  3Bunber;33lumen/  II  ?löe(d)e  mit  §leté$ 
aué  beroal>rten  ©e;  ||  3$lcf)t;  @d;reibern  geéamlet/in  bie  (Sble 

Alge- 1|  bram  uvfaüèttl  aujfé  beurlicjrêfe  resolviiet/unb  aU\\  kn/ 
éotbaner  $unét;  unb  Jg)i^torten^  begierigen  £iebbabern|  ||  &u  éonber* 

baren  2ftut&en  unb  <£rget&ung/  aujf  eine  t>or;  ||  f)in  éonét  éctyroer; 
lid)  tteréucfyte  5lrt  gepflan*  ||  t^ct  unb  üorgeételïet  ||  35on  II  Henrich 
Coedes,  ||  ©er  Arithm.  Aigebr.  unb  %>ud)f).  $un£t  ©e;  ||  fttéée* 

nen/  unb  beé  lóbl»  SBanéen^fpauéeé  in  2übt&  ||  fcerorbneten 

Praeceptore,  ||  3u  ber  ̂ unét^ed)nungé  £ieb;  unb  übenben  So- 
cietat  ||  bem  II  Continujrenden.  ||  Hbecl/ 1|  23en  ̂ )eter  ̂ oclmann/ 

1708.  in  8°. 
IV  bladz.:  de  eerste  bevat  den  titel,  de  twee  volgende  zijn 

wit,  de  vierde  bevat  het  motto  „  Nemo  ad  divinarum  huinana- 

rum- 1|  qve  rerum  cognitionem  accedat,  II  nisi  prius  annumerandi 
artem  addiscat.  ||  (£$  éott  $id)  niemanb  unterételjen/etwaS/ 1|  roe; 

ber  in  @ktét;  noct)  $öeltlldKn  @ad?enf  ||  fcor&unefjmen/wan  er 
ntcfyt   ju&or   bie  3ied)en;  ||  funét   gelemet*    Otto  Wessellov.  in 
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Prae- 1|  fat.  über  beé  Joh.  t>4    ©eéené  Flores  ||  Arithmeticos,  ex 

Augu- 1|  stino." 
A— F.  blz.  1—94,  het  werk. 

F— G.  blz.  95 — 102  bevat  „Notandum"  en  „  2  Notandum." 
2  blz.  (zonder  pagineering)  „©crjiué^rtnnerung  ||  2Jn  t)CU  ge* 

neigten  £eger/  wegen  ber  ||  Erratorum. 

10*)  Jjptétortécr^Algebraiécfcer  ||  étfyv  nü^Uc^er  3eit;33ertreib/ 1| 
Q5eéter>enb  ||  3n  100.  éef)r  raren  unb  éeltéamen  ||  ©eécr;id)t& 
£r$ef)lungen/ 1|  Söelcfye  mit  groéfem  gletéj  aué  ben  raresten 
nnb  ||  glcmbnmrbtgéten  @eécf;trf)t&@cr;reibern  colligiret  ||  nnb  ||  in 

bte  eble  Algebram  ||  éolcfyergeétalt  t>crfa^^ct  worben/ 1]  £)aé$  nict;t 
adein  éot(>aner  $unét  j|  ©efitééene  beéonbern  Sftutjen/  éonbem 
and)  ||  mannend?  aué  benen  £r$er)iungen  éelbét  ||  Skranügen 

fraben  nxrbe/j|  ton  ||  H.|C.  ||  3n  ber  -ftunétéftectynungé  £ieb;  unb 
übenben  Societat  ||  £)em  Continuirenden.  ||  Hbetf]  ||  SSerlegté  3°' 

f)ann  (E^ri^tian  ©c^mib^  ||  3m  3ar)r  1714.  in  8°. 
XVI  blz.  bevat  titei  en  voorrede. 

A — Ff   blz.    1  —  462   (Met    denzelfden    inhoud    als    de  Hist.- 
Algebr.  Neben-Stunden. 

Kegister  (3  blz.)  en  Errata  (1  blz,)  zonder  pagineering. 

n)  £)er  Jpamburgtécfyen  ||  $unét;iftecr;nung$  Heb;  unb  üben; 
btn  ||  Societaeï  ]|  $unét;grücr;te/  ||  5lué  ber  ||  Arithmetica,  Alge- 

bra, Geometria,  Astrono- ||  mia,  Geographia,  Musica  &c.  [j 
€&©££  @5I^^U^©- 1|  Dartn  éo  it>or>l  atter^anb  fixm$U 

gragen  erortert  unb  ||  soiviret,  a(é  and)  eine  2inleitung  gegeben 

roirb  $ur  genauen  £*rrantni3$  ||  unb  (frforécfyung  ber  Prim-Jafjlen, 
unb  Ó^erroanblung  ber  Cossiéc^en  Aequationen,  ||  éammt  einec 

51bf)anblung  inusicaliécfyer  unb  rnercatorigcfyer  Qaaestionen,  ben 

n)elcf)em  ||  legtem  genMeéen,  rote  bit  Algebra  unb  Astronomie 
aucf)  ber  $aufmanécf>afft  ju  3ftu;  ||  gen  lommen  fönnen,  nebét 

einer  $ergleicr)ung  t>erécf)tebener  (Etfen^aaetéej  ||  unb  anbern  nüg* 

lieden  £)ingen  bargeétetfet  éinb,  ||  5lucr>  mit  nodigen  giguren 

unb  Dïegtéfer  t>erée(>en.  ||  2itten  £iebf>abem  ber  Mathematiécfjen 
3o  no()tig;  ||  atë  nüglic^en  SBtééenécf)afften  $um  2ftu$en  unb 
(£rge§en  ||  übergeben  unb  mitgetfjeüet  ||  23on  ||  SSerécfjiebenen 
Membis  ber  obbenanbten  Societaet,  ||  $ftit  Sftöm*  $anéerl.  3tta; 

jeèt.  alfergnabigét  ertf)etften  ||  Privilegio  impressorio.  ||  Ham- 
burg, ©cbrueft  mit  fteumanniécf)en  ©d>rijften  1723.  ||  3n  £er; 
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legung   ber  Societaet,   unb   ben   beréelben,    aucï)  einem  jeben 

Auctori  éeiner  Dtt#  $u  bekommert  in  4°.  met  1  plaat. 
Den  titel  is  gedeeltelijk  met  rooden  inkt  gedrukt. 

VIII  bladz.  (zonder  paginatuur)  bevatten  den  titel  en  de 

„Vorrede." 
A — Y,  bladz.  1—172  bevat  het  werk  in  15  stukken  van 

verschillende  schrijvers. 

Daarachter  4  bladz.  (zonder  paginatuur)  „Sfteojéter  II  ber  || 

Sïïaterien," 
Men  vindt  daarin  achtereenvolgens : 

1°.  blz.   1—8.    ,,£He]|  fcerétecfte  unb   entbecf te  ||  Algebra.  || 
£>er    eréte   25ogen.  ||  £>urcl)  ||  Peter   Tidemann,  ||  25ucf)()alter   & 
Arithmeticum    ordinar.    in    2übt&,  ||  unb  ttt  ber  Arithmetiscl)en 

Societaet  ben  H  £raa,enben," 

2°.  blz.  9—16.  „£)e£  $?ertfenben  *)  |[  observationes  ||  In 
Eebus  ||  Mathematico  Musicis,  ||  Puncto  ||  £)er  langéfrerfunbe; 

nen,  Unb  approbirten;  aber  ||  unécl)Ulbta,  attaquirten  universal- 
rational-egalen  Temperatur  ber  ||  Scalae  Musicae  in  aden  Con- 

unb  Dissonantien :  Ju  flarem  Geroete,  ba$%  beren  ||  $ubrino,ltcfjen 

Antagonisten  emo,ebracf)fe  (Bat^t  a,an§  unric^tig  befunben  roer; 

ben,  unb||éd)on  t>or  30.  3af)ren  atéo  cjeroeéen;  baé$manatéo 

$an§  anbere  Mathem.  ||  Mesures  beéfaté$  ju  neljmen/  Vdn$$t 

Uréacl)  $tl)abt,  &c." 

3°.  blz.  17—20.  „  Q3ereituna.  ||  Der  ||  .RütrétHc&en  3afjlen;£af; 
fel,  ||  3Belcr>e  ||  Jperr  Paul  Halcke  [|  3n  3einem  Anno  1 719.  f)erau£ 

gegebenen  überaué  ||  $un3t;reicr)en  ̂ Bucbe,  n  ©enanbt:  il  Deliciae 
mathematicae,  ||  Ober:  ||  MatAemati$cfyt$  ||  ©innen^CoNEECT,  || 

3um  attgemeinen  Q$eéc()lu3&  proponiret,  ||  £8ie  éolcfre  son  ||  £)em 
23auenben  t)  <*ué  gïenéburg  überéanbt,  unb  ben  ]|  $unét4?teb; 

fyabern  ber  3<*f>ïen  att^ter  communiciret  roirb»" 

4°.  blz.  21-28.  „G.  H.  Paricii  ||  5luffric^iger  SBcric&t,  roie 
man  éicf)  3o  ||  roof>l  ber  fcon  i^m  in  1000.  £f)etle  getOeüten  9te*  || 

genépurger  On,  nü^Ucf)  bebienen,   até  aucf)  bie  babe^>  auf  || 
bem  &ólligen  ̂ artéer  @tab  aufgetragenen  unb  (jernacf)  &er$eicl); 
ne;  ||  ten  anberroarttgen  (Ettn,  f)iernacf)  ttergletc(>en  ||  unb  berechtten 

éofte,"  met  het  bijschrift: 
„Una  fides,  pondus,  mensura,  moneta  sit  una, 

Et  status  illaesus  totius  orbis  erit." 

*)    Dit  is   JOHANN   GEORG   11ECKEN  HEUSER, 

f)    Hij    is   JOACHIM   MICHAEL   BRANDT. 
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5°.  blz.  29—36.  „Deé  Dttngenben  *)  Societaets«grucf)t,"  be- 
vat drie  astronomische  vraagstukken. 

6°.  blz.  37—45.  „Dte  Slüergenaueéfe  3a&ïcn*£rfarmtntëj,  || 
£)ber:  ||  @rünb(tcr)e  2inroeiéung  ||  Ju  eine  ||  General-Begul,  || 
Daé^  man  mit  ber  (>bcf)3fen  ®en>të$|>elf  rotééen  fónne,  ob  eine  || 

jebe    ungerabe    %a\)l,     eW    Numerus    primus,    ober     compositus 

éen,  ||  £>a$  iét:  ||  £>b  barinnen  Steiler,  ober  fetne  éinb,  ||  51ttgc^ 
\vk$tn  ||  2>on  ||  Rudolph  Carstens,  Arithm.  ||  ber  $irc(>en;@cl)ule 
St.  Petri,  unb  beé  3falianiécf)en  2>ucf)()  altene  ||  ̂efïtééenem,  in 

Hamburg.  ||  3n  bk  Societaet  ber  $unét;Dlecl)ner  ||  Dem  ||  (Sonftr; 

mtrenben." 

7°.  blz.  46—60.  „  Slnleitung  ||  Ju  einer  ||  ©enauen  3af)len;£tv 
fantni^,  ||  $ürt$licf)  bargeétellet  ||  35on  ||  Dein  SSo^metnen; 

ben55  t). 

8°.  blz.  61 — 72.  „Solutionum  Problematum  Arithmetico- 
Alge-  ||  braico  Geometrico-Polygonalium  Primitiae.  ||  £>a$  t£t:  || 

GÜrétÜnge  etniger  Arithmetiéc^Algebraiéc^Geo-  ||  metriécf)^Po- 
lygoualiéc^en,  tf)eité  t>on  anbern,  tf)eité  fcon  ibm  ||  éelbét  au& 

geétreueten  Sluffgaben,  éampt  beren  SJufflóéungen,  ||  ̂uéammen 
geéammlet  unb  bargebracf):/.  ||  35on-  bem  ||  @aenben  §).  ||  5in  St. 

Nicolai  @c()ule  in  Hamburg/'  met  een  „  Additamentum"  blz. 
68—72. 

9°.  blz.  73—82.  „  A1gebraiécf)e  ||  Ubung^uét,  ||  Q3eére^enb 
aué  einigen  5luffgaben,  ||  Darinnen  aütin  Don  benen  Arithmeti- 
unb  Harmoniseren  Progressio-  ||  nibus  QtfyanMt  IDtrb,  ||  solviret 
tton  ||  Carsten  Dose,  ||  ©cbreib;  unb  Slec^en^eiéter  in  Crempe, 

in  ber  Jvunét;3lecl)nungé  übenben  Societaet  ||  Den   Dienenben." 

10°.  blz.  83 — 90.  „Kegulae  fundamentales  ad  radices  ||  Aequa- 
tionum  in  J|  Pronicas,  Polygonales,  ||  Numeros  altero  latere 

longiores  vel  bre-  ||  viores  &  Cubicas  mutandas.  ||  Ober:  ||  ©runb; 

rtcf)tige  jfteguln,  ||  £Bie  man  bte  Radices  ber  gegebenen  Cossi- 
éctyen  II  Aequationen,  of>ne  &efanbtmacf)ung  éolcfter  2Burt$e(n, 

in  ||  Pronicas,  Polygonales,  Numeros  altero  latere  longiores  ||  vel 
breviores,  unb  Cubicas  fcerroanbeln  éott.  ||  2$rê&f)ero  niemaf)!  be; 

écf)riebett,  jego  aber  mit  gleiéfc  unter  benen  Societaets-$rüc|)ten 
ber  ||  $unét4iebenben   58elt   ju  Dienét  juéammen  geleéen  unb 

*)  Die  nicolaus  eohlfs  heet. 

f)  Wiens  naam  is  berend  andreas  wodarch. 

§)  Deze  heet  hans  jacob  seehusen. 
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beécljrteben/  t>on  ||  Johann  Nicolao  Lampe,  ||  SSucfjftaltem,  wie 
aucft  ord.  @cl)retb;  unb  3Ucf>en;9)?etéfem  unb  ber  Mathemati- 
écf)en  ||  2Btééenécl)aftett  befliééenen  in  Lübeck,  ||  3n  ber  Ham- 
burgiéc^en  $unéf;  3lec()nungé  Ueb^  unb  übenben  Societaet  bem 

éo  genannten  £euc()fenben." 
lKblz.  91— 120.„£)eé  ||  9ïïebMrenben*)  ||  Societaets-grucbC" 
12°.  blz.  121—128.  „£)e$  £eïffenben  t)  II  Societaets-gruc^,  || 

^eéte^enbe  in  solvirfen  Astronoini-Geometri-  |j  Algebrai£cf)en 

2luffgctbem" 
13°.  blz.  129—140.  ,,£orétetrung||Söie  tty  bit  3Bec&*ck 

Coursen  gegen  einanber  bereed  ||  nen,  proportioniren  unb  limi- 
tiren  la$$m,  \\  2Ué  aucf)  ||  £8te  roegen  ju  gut  fyabenber  ©eiber 
auf  frembbe  ||  iJMa&e  eine  Saldi-rung&  Ivatta  inciusivè  ber 
Courtagie  ||  ju  calcuiiren  éet),  ||  éamt  eintgen  solvirten  ©liebern, 
aué  be$  9ïïe()renben  $unét;$ette  ||  mitgetOeilet,  ||  t>on  ||  Jochim 
Eranck,  jj  (gcfjreib;  3£e#en;$?etéter  unb  j(£ottega  ber  neuen  Michae- 
lis  ©cfyute,  ||  unb  il  tn  ber  $unék3led?nungé4tebenben  Societaet  || 

t>tn  gaééenben," 
14°.  blz.  141—152.  „£)e£  &Öaf)lenbett  §)  a  Hamburg  ||  So- 

lution,  ||  £)er,  aué  fünjfac^en  ̂ )ottéteiniécf>en  Qtalenber  Don  || 

Ao  1723,  proponirten  Astronomi^C^en  Observation." 

15°.  blz.  153—162.  „Sc*  £urftgen  **)  ||  Solutiones,  ||  €tmV 

ger  ||  $un$frQuaestionen." 
16°.  blz.  163—172.  „2iuffïöéungii€tmger  Algebraiéc^enH 

$unétvQuaestionen,  ||  £8elcf>e  ber  &ortrefjïicl)e  unb  roeitberü&mte 

Mathe-  ||  maticus  Jlperr  Paul  Halcke,  tm  Appendice  éeineé  sol- 
virten  ||  9tterê&nertanrêcl)en  $un£k@piegeté,  of)ne  Solution  ge; 
étetfet  ||  £)urc()  ||  Samuel  Gunther,  ||  %5t$talUn  @c()reib;  unb 
3tec(>en;$?erêter,  an  ber  @a£f;£au%Jvïrcl)e  \n  €mbben,  ||  3n 

ber  Societaet  ber  $unék9tec(jner  ||  ©en  ©eltmben»" 
Men  ziet,  dat  deze   bundel    ontstaan  is  uit  het  bijeenvoegen  van 

allerlei    kleinere    stukjes    van    onderscheidene  schrijvers:  hij    is  wel 

getiteld  „Erste  Sammlung,"    maar  er  is,  mijns  wetens,  nimmer  een 
volgende  of  tweede  opgevolgd. 

!3*)  Het  vermaakelijk  [|  Reeken-konstig  spel  ]|  Van  de  ||  Quadra- 

*)  Het  is  mij  niet  mogen  gelukken,  op  te  sporen,  wie  deze  geweest  is. 
f)  Wiens  naam  is  oerlof  hiddinga. 

§)  Deze  is  herman  wahn. 

**)  Hij  heet  schweder  harmen. 
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ta  magica,  ||  of  ||  zo  genaamde  [|  Toover-vierkanten  ||  Van  12  maal 

12  Perken;  ||  op  het  jaah-getal  1743.  ||  Nevens  ||  Een  appendix,  || 
Bevattende  II  Verscheide  Voorstellen,  zo  uit  de  Cijffer-  Meet-  als 

Stel-konst,  ||  en  ||  Eene  bygevoegde  Nieuw- Jaar s-Gif te  voor  onkundige 
Cyfer-\\  Meesters,  opgestelt  ||  Door  ||  adolph  fredehik  makci,  ||  Boek- 

houder en  Vertaalder,  ||  Mede-Lid  in  de  Sociëteit  of  't  Gezelschap  der 
Konst-Reekenaars  ||  tot  Hamburg.  ||  VAmstekdam,  ||  By  De  janssoons 

van  waesberge.  II  MDCCXLIV.  in  4°  met  3  tabellen  en  4  platen. 
A  — T.  blz.  1—150  bevatten: 

blz.    3,    4    (zonder  pagineering)  „  Opdracht  j|  aan  ||  de  Gezament- 

lyke  Leden    van  de  Socie-  \\  teit    of  't  Gezelschap  der  Konst-Ree- 1| 

kenaars   te    Hamburg .  ||  Welke    den  25.  Juny.  A°.  1742  noch  in  't 

leeven  ||  geweest  zyn."  (30  in  gei  al).  De  opdracht  zelve  (blz.  5 — 19) 

is  gedateerd  „Amsterdam  den\\2o.  January  1744." 
blz.  20 — 53.  „Het  vermaakelijk  ||  Hefken-konstig  spel." 
blz,  54—116.  Appendix  (LX  Voorstellen). 

Hierin  komt  blz.  92,  93,  Tafel  j[  der  Logarithmi  voor  de  natuur- 
lyke  Getallen  van  1  tot  100.  in   22  decimalen. 

blz.  117 — 150.  „Nieuw-jaars  gifte  II  Voor  onkundige  ||  Cijffer- 
m  e  esters." 

18*)DE  II  TOOVERVIERKANTEN  :  ||  EEN  ||  NUTTIG  VERMAAKEND  ||  REEKEN- 

KÜNDIG  SPEL;  ||  NEVENS  EEN  ||  AANHANGSEL,  ||  BEVATTENDE  VERSCHEI- 

DEN VOORSTELLEN,  UIT  DE  ||  CYFFER-,  MEET-  EN  STELKUNST;  ||  EN  EENE  || 

TOEGIFTE  VOOR  ONKUNDIGE  CYFFER-MEESTERS,  ||  DOOR  ||  ADOLPII  FRE- 

DERIK  MARC1,  ||  LlD  VAN  DE  SOCIËTEIT  DER  HaMBURGSCHE  ||  KüNST- 

REEKENAARS.  ||  Te   AMSTERDAM,  ||  By   JAN    WILLEM  SMIT,  j|  MDCCXCI.  || 

in  4°. 

De  inhoud  is  dezelfde  als  die  vau  het  voorgaande  werk. 

14*)Uitvoerïge  ||  Tafelen  ||  van  de  ondeelbaaee  ||  of  ||  prim-ge- 
tallen.  ||  Van  1  tot  400000;  naauwkeurig  bereekend  ||  door  ||  adolph 

fbedeeik  marci.  II  Benevens  eene  ||  verhandeling  ||  over  de  |j  wyze 

VAN     VINDING,  II  EN     DE     NUTTIGHEID  ||  DER  ||  EEKSTK     OF     PRIM-GETAL- 

lfn,  II  Gedeeltelyk  getrokken  uit  de  IVlemorien  van  ||  den  grooten 

Euler,  en  andere  beroem-  ||  de  Wiskundigen.  ||  Door  ||  een  Bemin- 
naar  der  Mathematische  W eetenschappen.  ||  Te  Amsterdam,  ||  By  J. 

morterue,  Boekverkoper.  ||  MDCCLXXII.  in  8°. 

Blz,  1 — 44  bevat  titel,  het  „Voorbericht  ||  van  den  ||  Autheur  || 

der  ||  Prim-getallen"  (blz.  5 — 18)  en  daarop  „Verhandeling  ||  over 
DE  II  WIJZE    VAN    VINDING  ||  EN    DE  NUTTIGHEID  ||  DER  ||  EEHSTE  OF  PRTM- 

getallen"  (blz.  19 — 44). 
A — Aa  (blz.  1—190)  de  „Uitvoerige   Tafelen  ||  Van  de  ondeel- 

ÏLEKL.    KM    MEDKÜ.    AJ'D.    NATUURK.    2de    KEEK8.    DBEL    IX.  3 
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baare  of  paiM-getallen"  zelve.  Daarop  volgt  „Druk-feilen"  (1  blz.) 
en    Boekenlijst  bij  J.  Morterre  (1  blz)  beide  zonder  pagineering. 

15)  De  verworpene  ||  Annihilatio  ultimi  termini,  ||  als  een  qualyk 
verzonne  Konstgreep  der  J|  Wiskonstenaren,  ||  nopeus  de  ||  Arithmetica 

Infmitorum,  |j  door  A.  M.  j'j 
==  Vaderlandsche  Letter-Oeffeningen.  Tweede  J)eel.  Eerste  stuk. 

Te  Amsterdam  1762. 

N°.  1.  bladz.  45—  56.  Eerste  en  Tweede  Afdeeling. 

N°.  2.  bladz  136—146.  Derde  tot  ZeveiNde  Afdeeling. 

N°.  3.  bladz.  214 — 234.  Achtste  Afdeeling. 

16)  Methodus  de  maximes  et  minimis,  il  opgehelderd;  ||  of  ||  Ver- 

handeling ji  wegens  de  Leere  ||  van  't  ||  mooglijk  grootste  of  moog- 
lijk  kleinste;  II  door  ||  A.  E.  M.  || 

Non  nova  sunt  Jingenda,  nisi  haec  vera  esse  probentur : 

'Nullam  verba  Jidem  amota  ratione  merentur Palingenius 

In  Zodiaco   Vitae. 

~  Vaderlandsche  Letter-Oeifeningen.  Derde  Deels,  Tweede  Stuk. 
Te  Amsterdam.   1763. 

N°.     0.  bladz.  346—354. 

N°.   10.  bladz.  390—397. 

N°.  11.  bladz.  129—438. 

W.  12.  bladz.  473— 482. 

No.  13.  bladz.  507-522. 

*7*)  Mathematische  ||  Liefhkbbery,  ||  Behelzende  een  verzameling 
van  ||  Duyzend  ||  voorstellen.  j|  Betrekkelyk  tot  verscheyde  deelen 

der  ||  Wiskunde,  en  bevoorens  den  ||  Liefhebberen  Maandelijks  tot  || 

oeifening  voorgesteld.  ||  Grootdeels  nieuwelyks  ontworpen  door  voor-  || 
name  Begunstigers  dezer  weten- ||  schap;  en  anderdeels  getrokken 

uyt  II  verscheyde,  doch  meest  uytheem-  ||  sche  Schryvers.  ||  Ten  dien- 
ste der  Leerbegerigen  bij  een  ||  gebragt,  Door  ||  j.  oostwoud,  ||  Lid 

van  de  Sociëteit  der  Mathematische  Weten-  ||  schappen  te  Hamburg,  en 

Leermeester  der  ||  Wiskunde  te  Oostzaandam,  ||  Deel.  ||  Te  ||  Purme- 

rende, ||  Amstekdam  II  en  ||  Haarlem,  ||  By  ||  p.  jordaan,  ||  j.  kanne- 

wet  ||  en  ||  a.  tolk,  II  Boekver-  |j  koopers  ||  Met  Privilegie,  in  8°.  Drie 
deelen. 

is*) Mathematisch  ||  Zinnen-Confect,  ||  Of  jj  Wiskundige  uytspan- 

Nïngen  ||  ter  beoeffeningen  van  het  Verstand.  ||  Bestaande  in  574  uyt- 
gelezen  en  ten  deele  zeer  j|  konstige  Mathematische  Voorstellen 
met  ||  veele    konstige    Ontbindingen    en  ||  Kegelen    vercierd.  [|  Allen 
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Liefhebberen  der  Wiskundige  Wetenschap-  ||  pen,  en  inzonderheyd 

der  voortreffelyke  Re- 1{  kenkunde,  tot  eene  aangenaame  verlusti- 

ging ||  en  ter  opscherping  van  den  Geest  ||  voorgesteld  door  ||  paul 

halcken.  ||  In  zyn  Leven  Lid  van  de  Sociëteit  der  Mathe-  ||  raatische 

Wetenschappen  te  Hamburg,  en  ||  Mathematicus  te  Boxtehoede.  || 

Uyt  het  Hoogduytsch  vertaald,  en  met  eenige  Aan-  ||  tekeningen 
vermeerdert  door  ||  jacob  Oostwoud.  ||  Lid  van  de  genoemde  Socië- 

teit en  Leermeester  II  der  Wiskunde  te  Oostzaandam.  ||  Te  Purme- 

rende, ||  Ey  pteter  jordaan,  Boekverkooper ;  Or-  |j  dinaris  Drukker 

van  de  Stad  en  van  'sLands  Zegel.  ||  MDCCLXVII.  in  S\ 
Blz.  1 — 32  (gepagïneerd)  bevatten:  titel  en  in  verso  de  hand- 

teekening  van  den  Vertaalder  of  Drukker,  de  „  Voorreden  ||  van 

den  ||  Autheur"  (blz.  3 — 15)  „De  vertaalder  aan  den  Lezer" 

(blzi  16)  gedateerd  „ Oostzaandam,  ||  den  4  Augustus  1767."  Een 
vers  van  P.  Joifer  (blz.  17 — 24),  een  ander  van  A.  Vrijer  (blz. 

25 — 27);  nog  een  van  A.  Visscher  (blz.  28— 30)  ;  een  „Ex  Amicitid" 
(blz.  31).  Blz.  32  is  wit. 

A— EEE.  Blz.  1—525,  met  4  platen 

19*)Bundel  ||  van  ||  Wiskundige  ||  uytspanmngen  II  Uyt  eenigeHoog- 
duytsche  Autheuren  j|  by  een  verzameld,  en  vertaald  door  II  jacob 

Oostwoud,  II  Mathematicus  te  Oostzaandam,  en  Lid  van  de  II  Sociëteit 

der  Mathematische  Wetenschap- II  pen  te  Hamburg.  II  Vignette.  De 
letters  P.  .1.  D.  dooreen  gestrengeld,  il  Te  Purmerende,  II  By  Pieter 

Jordaan,  Boekverkooper ;  Ordinaris  ||  Drukker  van  de  Stad  en  van 

'sLands  Zegel.  (1776).  in  8<>. 
XVI  blz.  bevatten  titel,  „opdragtü  Aan  den  Eerwaarden  Heer  jj 

albert  vrijer,  II  Leeraar  der  Doopsgezinden  te  irWoKMERvEER.il  Lid 

van  de  Sociëteit  der  Mathematische  Weten-  II  schappen  te  Hamburg." 
(blz.  III,  IV),  Voorreden  (blz.  V — X)  gedateerd  „  Oostzaandam  \\ 

den  eerste  October  \\  1776",  een  gedicht  van  P.  Joffer  (blz.  X-— XIII), 
Berigt  (blz.  XIV).  Lijst  van  uitgegeven  werken. 

Het  boek  bevat: 

1.  Het  nut  der  Algebra  door  joseph  crummel,  blz.  1 — 36. 

2.  Aanleydinge  Tot  de  Algebra  door  gerlof  hiddinga,d1z.  1 — 60. 

3.  Eerste  verzameling  van  hondert  Algebrasche  voorstellen 

DOOR    GEERLOF    HIDDINGA,   blz.    1 — 14. 
4.  Tweede  verzameling  van   hondert  algebrasche  voorstellen 

DOOK    GEERLOF    HIDDINGA,    blz.    1   20. 
5.  Derde  vebzameling  van   hondert  algebrasche  voorstellen 

DOOR    GEERLOF    HIDDINGA,    blz.    1  — 16. 
6.  AEITHMEIISCHE     EoOZENKRANS      DOOK     HEINRICH     MEISNEIt,     blz. 

1—32. 
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7.  Arithmetischk-  en  geometrisch  e-algebraschekonst-klten  mot 

een  Aanhang  van  360  Voorstellen  door  henrich  (sic)  meisner, 
blz.  1—123. 

b.  Mathematisch  konstwekkertje  door  henrich  (sic)  meisnek, 
blz.  1—16. 

9.  23  Voorstellen    uyt  de   Nedersakzische  Arithmetica  van  bran- 

DANUS    DETRI,    blz.    1   24. 

20*)  Maandelijkse  ||  Mathematische  ij  Liefhebbekije;  '||  Waarin 
voorkoomen,  eenige  opgeloste  \\  voorstellen,  \\  rnet  nog  eenige  wei- 

nige a)  die  te  Ontbinden  voor-  jj  gesteld  worden :  ||  Geschikt  ter  dienste 
der  l>)  genen,  die  zig  in  de  Algebra  il  en  Rekenkonst  zoude  willen 

Oeffenen.  II  ̂ jWaar  agter  gevoegt  is,  het  II  Maandelijks  Nieuws  der  || 

.Fransche  en  Duytsche  i!  Schoolen.  i'In  de  Provinciën  van  Holland, 

West-Friesland,  II  Utrecht,  Overyssel,  &c.  Zoo  van  die  Vaceren,  H  als 

daar  Nominatien,  Beroepingen  en  dier-|jgelyke  Veranderingen  zyn 

voorgevallen.  ||  Voor  de  Maand..  . ,  17..  ||  Met  Privilegie.  ||  Te  Pur- 

merende,  ||  By  pieter  jordaan,  Boekverkoopeu,  j|  Ordinaris  Druk- 

ker van  Stads  en  'sLands  Zegel :  |j  alwaar  dezelve  alle  Maanden 
voor  4  st:  te  bekomen  ||  zullen  zyn;  alsmede  te  Amsterdam,  ||  By  J. 

kannewet,  en  de  verdere  Boekverkoopers  ||  die  op  de  ïytel  van  't 
Maandelijks  Nieuws  der  ||  Fransche  en  Duytsche  Schooien  gemeld  wor- 

den, in  8°.   17  Deelen.   1754. 

Op  de  twee  eerste  maandelijksche  afleveringen  was  de  titel  eenig- 
zins  anders. 

In  a)  volgde:  „te  ontbinden  voorgesteld." 

\n  V)  „Leergierige  Jeugt,  of  die  zig"  enz. 
In  het  nummer  van  November  1754  komt  hierbij  de  naam  van 

den  schrijver 

c)    ||  Door  ||  j.  Oostwoud.  || 
Deze  bleef  dit  maandschrift  doorzetten  tot  aan  het  7de  stukje  van 

het  Dertiende  deel.  Augustus  1763,  dat  door  L(ouis)  Schut  werd 

gegeven:  en  deze  zette  het  op  zijn  beurt  voort  tot  aan  het  eindo 

van  het  17de  deel,  December  1769. 
Ieder  stukje  bevatte  wiskundige  opgaven,  oplossingen  daarvan, 

verslag  van  gehouden  vergelijkende  onderwijzers-examens  met  de 

opgegeven  vraagstukken  en  hunne  oplossing  soms;  voorts  alle  ver- 
anderingen enz.  bij  de  scholen. 



RAPPORT 

VAN    DE    HEEREN 

L.   COHEN   STUART  en  G.   F.  W,    BAEHR. 

Ingediend  in  de  Zitting  van  30  Januarij  1875. 

De  Commissie  door  u  benoemd  om  de  Mdeeling  van  voor- 

1'chting  en  raad  te  dienen  omtrent  de  verhandeling  ingezonden 

door  den  Heer  ch.  M.  schols,  lieeft  de  eer  het  volgende  te  be- 
richten. 

De  wijze  waarop  bij  met  zorg  volbrachte  waarnemingen  de 

waarschijnlijkheid  van  het  begaan  eener  fout  afhangt  van  hare 

grootte,  heeft  reeds  het  onderwerp  van  vele  diepzinnige  be- 

schouwingen en  schoone  onderzoekingen  uitgemaakt.  Deze  ble- 

ven evenwel  in  het  algemeen  beperkt  tot  de  gevallen  waarin 

het  uitsluitend  op  de  getallen-waarde  der  te  bepalen  grootheid 
aankwam  en  slechts  de  volstrekte  waarde  en  het  teeken  van 

de  fout  in  aanmerking  hadden  te  komen.  Invoering  van  het 

begrip  van  richting  der  fout,  bij  de  plaatsbepaling  van  een 

punt  in  het  platte  vlak  of  in  de  ruimte  is  het  doel  dat  de 

Heer  schols  zich  heeft  voorgesteld. 

Dr.  helmert,  thans  Hoogleeraar  aan  de  Polytechnische  school 

te  Aken,  is  hem  op  dit  gebied  vóór  geweest  en  onderscheidene 

der  door  den  Heer  schols  verkregen  uitkomsten  zijn  reeds  in 

helmert's  hoogst  merkwaardige  Studiën  über  rationelle  Vermes- 

sungen  in  schlömilch's  Zeitschrift  für  Mathemalik  und  Physik 
voor  1868  en  in  zijn  in  1 8  7  £  verschenen  werk  die  Ausglci- 
chungsrechnung  nach  der  Methode  der  kleinsten  Quadrate  te 
vinden. 

De    Heer    schols   is   blijkbaar    met    de  eersten  onbekend  ge- 



(   88  ) 

bleven  en  met  het  laatste  niet  dan  na  de  zamenstelling  zijner 

verhandeling  bekend  geworden. 

Aan  die  onbekendheid  is  een  eigenaardige  opvatting  en  be- 
handeling van  het  onderwerp  te  danken,  waardoor  de  arbeid 

van  den  Heer  schols,  afgezien  zelfs  van  het  vele  wat  daarin 

geheel  nieuw  en  verrassend  mag  heeten,  ook  nevens  en  na  dien 

van  helmert,  eene  wezenlijke  beteekenis  heeft. 

Bepaalt  men,  zoo  zegt  de  Heer  schols  in  zijne  inleiding,  op 

eenige  wijze  de  plaats  van  een  punt  in  de  ruimte,  zoo  zal  men 

in  het  algemeen,  tengevolge  van  verscheidene  oorzaken,  daar- 

voor eene  plaats  vinden,  welke  min  of  meer  van  die  werkelijk 

door  het  punt  ingenomen,  verschilt.  Men  begaat  derhalve  een 

fout,  die  in  grootte  en  richting  bepaald  wordt  door  de  verbin- 

dingslijn van  de  werkelijke  plaats  van  het  punt  en  die  daar- 

voor gevonden.  Herhaalt  men  de  bepaling  eenige  malen,  zoo 

zullen  de  fouten  zich  ongelijkmatig  om  de  werkelijke  plaats 

van  het  punt,  —  //  oorsprong  der  fouten"  —  verdeelen.  In- 
dien echter  het  aantal  bepalingen  groot  genoeg  is,  zal  het  blij- 
ken, dat  die  verdeeling  een  zekere  wet  volgt.  Om  deze  wet  en 

om  de  daaruit  met  betrekking  tot  de  fouten  voortspruitende 

eigenschappen  is  het  te  doen. 

Heeft  men  een  zeer  groot  aantal  bepalingen  volbracht,  zoo 

drukt  de  verhouding  van  het  aantal  malen,  dat  de  fout  binnen 

zekere  grenzen  begaan  is,  tot  het  geheele  aantal  bepalingen  de 

waarschijnlijkheid  uit,  dat  de  fout  eener  bepaling  binnen  die 

grenzen  zal  gevonden  worden.  Deelt  men  deze  waarschijnlijk- 
heid door  den  inhoud  der  ruimte,  dan  zal  de  grenswaarde  van 

dit  quotiënt,  bij  onbepaalde  afname  van  het  ruimte-element,  de 

maat  of  //  modulus"  van  de  waarschijnlijkheid  der  fout,  per  een- 
heid van  ruimte,  doen  kennen,  en  een  functie  zijn  van  de 

volstrekte  waarde  der  fout  en  van  hare  twee  richtingscoëfficiën- 

ten of,  zoo  men  wil,  van  hare  projectiën  op  drie  onderling 

rechthoekige  assen. 

Na  deze  uiteenzetting  wordt  in  de  eerste  plaats  gehandeld 

over  de  eigenschappen  die  aan  alle  fouten,  welke  bijzondere 

wet  zij  dan  ook  mogen  volgen,  gemeen  zijn.  Daarbij  wordt  de 

ruimte  rondom  den  oorsprong  der  fouten  van  massa  voorzien 

gedacht,    en    wel  zoo,  dat    de  dichtheid  in  ieder  punt  overeen- 
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komt  met  den  modulus.  Van  de  beschouwing  van  het  aldus 

ontstaande  //  waarschijnlijkheidslichaam"  wordt  een  gelukkig  ge- 
bruik gemaakt. 

Gauss  geeft,  in  zijne  Theoria  Combinationis  observationum, 

het  moeilijk  te  volgen  betoog  een  er  hoogst  merkwaardige  stel- 
ling, betrekkelijk  de  waarschijnlijkheid  dat  de  verhouding  der 

begane  fout  tot  de  zoogenaamde  middelbare  fout  binnen  zekere 

grenzen  zal  blijven  —  in  de  onderstelling,  dat  de  waarschijn- 
lijkheid der  fout  niet  met  de  grootte  der  fout  toeneemt.  Niet 

slechts  komt  de  schrijver  door  een  uiterst  eenvoudige,  door  het 

gebruik  van  het  waarschijnlijkheidslichaam  zeer  aanschouwelijk 

gemaakte  redenering  tot  dezelfde  uitkomsten  als  gauss,  maar 

ook  breidt  hij  de  stelling  van  dezen  uit  tot  fouten  in  het  platte 

vlak  en  in  de  ruimte  en  toont  hij  aan,  hoe  zij  moet  worden 

gewijzigd  bij  het  wegvallen  der  vermelde  bijzondere  onderstel- 

ling. Hij  doet  daarbij  zien  hoe,  door  verbetering  van  een  reken- 

fout, een  door  bessel  (Astronomische  Nachrichten,  Bd  XV)  ver- 
kregen en  door  anderen  overgenomen  uitkomst,  die  met  het 

bewezene  in  strijd  is,  daarmede  in  overeenstemming  gebracht 
wordt. 

Voorts  wordt  het  bewijs  geleverd  dat  tusschen  de  middelbare 

waarden  van  de  projectie  der  fout  op  willekeurige  richtingen 

een  soortgelijk  verband  bestaat  als  tusschen  de  momenten  van 

traagheid  van  het  waarschijnlijkheidslichaam,  wat  de  invoering 

van  //  hoofdassen  van  waarschijnlijkheid"  en  van  eene  //  ellipsoïde 

der  middelbare  fouten"  wettigt.  Door  helmert  was  reeds  het 
bestaan  van  dergelijke  hoofdassen  en  van  een  ellips  der  middel- 

bare fouten  voor  bepalingen  in  het  platte  vlak  aangetoond ;  maar 

zijn  betoog,  dat  op  de  bekende  exponentiale  wet  der  fouten 

steunt,  heeft  niet  dezelfde  algemeenheid  als  dat  hetwelk  hier 

gegeven  wordt. 
Een  afzonderlijk  hoofdstuk  is  gewijd  aan  de  zamenstelling 

van  fouten,  waarbij  bijzondere  aandacht  geschonken  wordt  aan 

het  standvastig  gedeelte  der  fout.  overeenkomende  met  de  ver- 

bindingslijn van  het  zwaartepunt  van  het  waarschijnlijkheids- 
lichaam met  den  oorsprong  der  fouten.  Aangetoond  wordt  hoe 

de  ellipsoïde  der  middelbare  resulterende  fout  kan  gevonden 

worden  zonder  dat  liet  noodig  is  den  modulus  der  resulterende 
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fout  te  kennen.  Vervolgens  wordt  aangewezen  en  door  sierlijke 

meetkundige  voorstellingen  opgehelderd  hoe  in  het  algemeen 

die  modulus  uit  de  moduli  der  zamenstellende  fouten  kan  ge- 
vonden worden. 

Daarna  gaat  de  schrijver  over  tot  het  opsporen  van  de  wet 

der  fout,  zamengesteld  uit  een  groot  aantal  fouten  —  de  zoo- 

genaamde //  grenswet".  Uitgaande  van  de  door  laplace  en  bessel 
bewezen  exponentiale  uitdrukking  dier  wet,  voor  fouten  in  één 

richting,  levert  hij  het  betoog  zijner  hoofdstelling:  de  resulte- 
rende fout  van  een  groot  aantal  waarnemingen  volgt  dezelfde 

wet  als  de  resultante  van  hare  drie  projectiën  op  de  hoofdassen 

van  waarschijnlijkheid,  deze  projectiën  beschouwd  als  onderling 

onafhankelijke  fouten.  En,  in  navolging  van  gauss,  —  die  de 
grenswet  afleidde  uit  het  beginsel  dat  het  arithmetisch  midden 

van  een  groot  aantal  bepalingen  als  de  waarschijnlijkste  eind- 

uitkomst gelden  moet  —  aannemende  dat,  bij  bepalingen  van 
een  punt  in  de  ruimte,  de  meest  waarschijnlijke  plaats  met  het 

zwaartepunt  van  het  waarschijnlijkheidslichaam  zamenvalt,  geeft 

hij  een  nader  betoog  der  aangevoerde  stelling. 

De  gevonden  grenswet  wordt  aan  een  grondige  discussie  on- 
derworpen. Een  eerste  en  onmiddellijk  gevolg  is  dat  voor  de 

oppervlakken  der  ellipsoïden,  waarvan  de  assen  zamenvallen  en 

omgekeerd  evenredig  zijn  met  die  van  de  ellipsoïde  der  middel- 

bare fouten,  de  modulus  overal  dezelfde  waarde  heeft  —  geheel 

in  overeenstemming  met  wat  reeds  door  helmert  voor  fouten 

in  het  platte  vlak  werd  bewezen. 

Als  toepassing  en  tot  opheldering  van  de  leer  der  fouten  in 

de  ruimte  wrordt  het  geval  behandeld,  dat  van  een  schel  u- 
wen  veelhoek  de  lengte  en  de  helling  der  zijden  en  de  hori- 

zontale projectie  der  hoeken  of  het  azimuth  der  zijden  geme- 

ten zijn.  Als  bijzonder  geval  wordt  onderzocht  wat  er  is 

van  de  sluitingsfout  van  een  op  weinig  na  horizontalen  en 

nagenoeg  regelmaligen  veelhoek,  gemeten  met  theodoliet  of 
boussole. 

Eindelijk  wordt  op  grond  van  de  theorie  der  fouten  in  het 

platte  vlak  de  trefkans  bij  het  schieten  met  vuurwapens  over- 

wogen. 
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Wij  aarzelen  niet  de  aangeboden  verhandeling  een  verdien- 

stelijken arbeid  te  noemen  en  de  opname  in  de  werken  in  4* 
aan  te  bevelen. 

Wij  geven  in  overweging  ook  dit  bericht,  in  zijn  geheel  of 

gedeeltelijk,  als  bijdrage  tot  een  juiste  waardeering  van  het 
verband  waarin  die  arbeid  staat  tot  dien  van  helmert,  in  de 

werken  der  Academie  op  te  nemen. 

(was  get.)  L.  COHEN  STUAKT. 
G.  F.  W.  BAEHE. 



B  IJ  D  E  A  G  E 

KENNIS  DER   GEOLOGISCHE  GESTELDHEID 

VAN   DEN 

BODEM    ONDER    UTRECHT    EN    VAN    HET    EEMDAL. 

P.    EARTING. 

Het  is  thans  drie  jaren  geleden,  dat  ik,  bij  gelegenheid  van 

de  aanbieding  der  verhandeling  van  den  Heer  a.  d.  van  riems- 
dijk, Drinkwater  en  grondboringen  te  Utrecht  in  1872,  een 

woord  over  de  samenstelling  des  Utrechtschen  bodems  gespro- 

ken heb  *),  voor  zoo  ver  deze  uit  de  tot  dien  tijd  verrichte 

putboringen  was  bekend  geworden. 
Sedert  dat  tijdstip  is  de  vroeger  reeds  aangevangen  boring 

op  het  Yreeburg  voortgezet.  Reeds  in  Augustus  van  het  vorige 

jaar  was  de  aanmerkelijke  diepte  van  265,5  meters  bereikt. 

Toen  brak  de  boor  af.  Eerst  in  den  loop  der  laatste  dagen 

zijn  de  vele,  lang  vruchtelooze,  pogingen  om  die  weder  uit  de 

diepte  op  te  halen,  met  goed  gevolg  bekroond  geworden,  zoo- 
dat de  boiing  thans  wederom  kon  worden  voortgezet  en,  gelijk 

men  hopen  mag,  eerlang  de  dubbele  diepte  zal  bereikt  hebben 

van  den  diepsten  der  vroeger  te  Utrecht  geboorde  putten,  na- 

melijk dien  op  de  Neude. 

Ik  heb  mij  de  periode    van  gedwongen  halve  rust  der  werk- 

Zie   Verslagen  en  Mededeelingen  1872.  I)«el  VI,  b]z.  181. 
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zaamheden  bij  de  putboring  ten  nutte  gemaakt  om  de  opge- 

brachte stalen,  ten  getale  van  omstreeks  600,  aan  een  naauw- 
keurig  onderzoek  te  ouderwerpen. 

Mij  voorbehoudende  later  aan  de  Afdeeling  eene  uitvoerige 

beschrijving  der  uitkomsten  van  dit  onderzoek  aan  te  bieden, 

wil  ik  mij  thans  alleen  bepalen  tot  een  beknopt  verslag  aan- 
gaande eenige  hoofdpunten. 

Tot  op  de  genoemde  diepte  van  265,5  meters  zijn  niet  min- 

der dan  twee  en-vijffig  elkander  afwisselende  zand-,  klei-  en 
leemlagen  doorboord,  die  meerendeels  koolzuren  kalk  in  grootere 

of  geringere  hoeveelheid  bevatten  en  daardoor  tot  mergels  zijn 

geworden. 
De  gesamenlijke  zandlagen  hebben  eene  machtigheid  van  niet 

minder  dan  179  meters,  d.  i.  68  proc.  of  ruim  2/3  van  het 
geheel,  zoodat  derhalve  de  overige,  dichte  lagen,  klei,  leem  en 

mergel,  te  samen  nog  niet  'ƒ3  van  den  doorboorden  bodem  uit- 
maken. 

Tk  zal  hier  niet  de  samenstelling  van  elk  dezer  lagen  be- 

schrijven. De  mineralogische  bestanddeelen  zijn,  tot  op  de  diepte 

van  omstreeks  242  met.,  in  het  algemeen  die,  welke  men  ook 

elders  gewoon  is  in  lagen  aan  te  treffen,  welke  door  bezinking 

van  het  door  onze  groote  rivieren  aangevoerde  rotsgruis  ge- 

vormd zijn.  Hier  en  daar,  maar  niet,  dieper  dan  tot  198  me- 

ters, komen  in  de  verschillende  zandbeddingen  ook  grindlagen 

voor,  en  daarin  herkent  men,  te  midden  der  gerolde  kwartsen 

die  overal  de  meerderheid  uitmaken,  ook  kwartsiet,  psammiet, 

vuursteen,  rooden  en  grijzen  zandsteen,  kiezelschiefer,  kolenschie- 

fer.  Op  170,5  meters  zijn  verscheidene  vrij  groote  stukken  ge- 
wone lei  aangetroffen,  op  155  meters  een  zeer  klein  stukje 

graniet  met  vleeschkleurigen  veldspaath.  Overigens  ontbreekt 

deze  laatste  rotssoort  geheel. 

Op  de  diepte  van  21  tot  25  meters  zijn  in  de  daar  aanwezige 

grindlaag  gerolde  kwartsieten  en  psammieten,  zoo  groot  als  een 
kinderhoofd  en  meer  dan  een  half  kilogram  zwaar  gevonden. 

Micaschilfers  zijn  in  het  algemeen  des  te  menigvuldiger  naar- 

mate het  zand  fijner  is. 

IJzer  komt  in  den  geheelen  bodem  voor,  hier  en  daar  in 

aanmerkelijke    hoeveelheid,    deels  als  ijzeroxj^dhydraat,  deels  als 
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koolzuur  ijzeroxydul.  Het  is  aan  dit  laatste  dat,  gelijk  reeds 

de  Heer  van  riemsdijk  heeft  aangetoond,  de  wateren  uit  de 

diepere  gedeelten  van  den  Utrechtschen  bodem  de  eigenschap 

verschuldigd  zijn  van,  na  eenigen  tijd  aan  de  lucht  gestaan  te 

hebben,  geelachtig  troebel  te  worden,  door  zich  praecipiteerend 

ijzeroxydhydraat,  dat  door  oxydatie  van  het  oxydul  ontstaan  is. 

Deze  ijzer  verbindingen  komen  als  stukken  kleiijzersteen  en  bruin - 

ijzersteen  (sphaerosideriet)  van  allerlei  grootte  voor,  van  mikros- 
kopisch  klein  af  tot  stukken  van  verscheidene  centimeters  in 

doormeter  toe.  Zulke  grootere  stukken  worden  echter  niet  be- 
neden 162  meters  aangetroffen. 

Zwavelijzer  ontbreekt  nagenoeg  geheel.  De  in  den  Ainster- 
damschen  bodem  zoo  menigvuldige  pisoferriten  worden  in  geen 

der  Utrechtsche  klei-  of  leemlagen  gevonden. 
Het  reeds  gezegde  aangaande  de  minerale  samenstelling  des 

bodems  is  in  het  algemeen  van  toepassing  tot  op  de  diepte 

van  242  meters.  Hier  verandert  deze  Het  daar  beginnend  zand, 

dat  zeer  fijn  en  leemhoudend  is  en  eene  bijna  olijfgroene  kleur 

bezit,  heeft  blijkbaar  eenen  anderen  oorsprong  dan  de  hooger 

gelegen  zandgronden,  die  geelachtig  wit  of  grijs  zijn,  al  naar 

gelang  eener  grootere  of  geringere  inmenging  van  ijzeroxydhy- 
draat of  van  kleideelen.  In  deze  diepe  zandbedding  komen  tus- 

schen  de  kwartskorreltjes  talrijke  zwartgroene  glauconietkorrels 

voor.  Grootere  gerolde  stukken  van  rotsgesteenten  ontbreken  er 

geheel  in.  Het  gehalte  van  koolzuur  ijzeroxydul  is  zeer  aan- 
merkelijk. 

Overblijfsels  van  organische  wezens  zijn  bij  deze  putboring 

in  veel  aanzienlijker  aantal  opgebracht  dan  uit  een  der  overige 

diepe  Utrechtsche  putten. 
Wat  in  de  eerste  plaats  die  van  planten  betreft,  zoo  zijn 

grootere  en  kleinere  stukken  hout  uit  schier  alle  zandlagen  op- 

gebracht, tot  uit  de  diepte  van  200  meters  toe.  De  toestand 
van  deze  stukken  hout,  dat  sterk  gehumifieerd  en  in  meerdere 

of  mindere  mate  met  ijzeroxydhydraat  doortrokken  is,  laat 

meestal  geene  nadere  determinatie  toe.  Jaarringen  zijn  echter 

meest  altijd  te  herkennen.    Verscheidene  stukken  vertoonen  het 
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maaksel  van  Pinus  sylvestris.  Mogelijk  is  het  dat  sommige  stuk- 
ken uit  verder  gelegen  bruinkolenbeddingen  zijn  medegevoerd. 

Het  meerendeel  is  echter  vermoedelijk  afkomstig  van  boomen 

die  langs  de  oevers  der  rivieren  groeiden,  welker  strooming  ook 
het  zand    en    slib  heeft    aangevoerd. 

Op  59 — 60  meters  diepte  is  eene  veen-  of  derrieachtige  massa 

aangetroffen.  Men  zoude  hier  eene  ware,  ofschoon  dunne  veen- 
laag  kunnen  vermoeden,  indien  eene  zoodanige  op  ongeveer 

gelijke  diepte  ook  bij  de  boring  der  andere  putten  gevonden 

was.  Daar  dit  echter  niet  het  geval  is,  zoo  is  het  waarschijn- 

lijker dat  deze  veenmassa  van  elders  aangevoerd  is. 

Belangrijker  dan  de  overblijfsels  van  planten  zijn  die  van 
dieren. 

Uit  een  paar  vischwervels,  gevonden  op  146  en  150  meters 

diepte,  laat  zich  trouwens  niets  afleiden  dan  dat  zij  aan  een 
Teleostier  hebben  behoord. 

De  zeer  talrijke  gevonden  schelpen  van  Lamellibranchien  en 

van  Gasteropoden  geven  daarentegen  aanleiding  tot  gewichtiger 

gevolgtrekkingen.  Wel  is  waar  is  het  meerendeel  der  schelpen 

verbroken  en  vergruisd,  ten  deele  zelfs  in  fijn,  bijna  mikrosko- 

pisch  gruis  veranderd.  Maar  alle  schelpstukken  hebben  dit  ge- 
meen, dat  zij  slechts  weinige  of  geene  sporen  van  afslijting  of 

rolling  vertoonen,  zoodat  men  mag  besluiten  dat  zij  afkomstig 

zijn  van  dieren,  die  op  of  dichtbij  de  plaats  geleefd  hebben, 

waar  hunne  overblijfsels  gevonden  zijn.  Bovendien  zijn  vele 

soorten  nog  door  bijna  of  geheel  gave  exemplaren  vertegenwoor- 

digd. Ruim  een  dertigtal  hebben  kunnen  worden  gedetermi- 
neerd, en  daarbij  voegen  zich  nog  eenige  andere,  omtrent  welker 

soortbepaling  ik  nog  in  eenige  onzekerheid  ben  gebleven. 

[n  de  hoogere  lagen,  tot  op  80  meters  diepte,  zijn  geen 

sporen  eener  zeemollusken-fauna  aangetroffen.  Men  schijnt  het 
er  dus  voor  te  mogen  houden  dat  die  lagen,  I  tot  XTJI,  in 

zoet  water  zijn  afgezet. 

Eerst  op  80,5  meter  diepte,  in  de  zandlaag  N°.  XIV,  be- 
ginnen zich  schelpen  te  vertoonen,  en  wel  van  zeeschelpen : 

Cardium  edule,  soorten  van  Mactra  en  Teilina,  die  ook  nu 

no^  laners  ons   strand   voorkomen. 
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Hoogst  opmerkelijk  is  de  vondst,  op  146  met.,  J  65,5  met. 

en  169  met.,  van  eenige  schelpen  van  land-  en  zoetwaterweek- 
dieven,  soorten  van  Helix*  Planorbis  en  Succinea,  te  meer  om- 

dat verscheidene  dezer  zeer  teedere  schelpen  nog  nagenoeg  vol- 
komen gaaf  zijn»  Zij  zijn  gevonden  te  midden  van  de  overblijfsels 

van  zeeschelpdieren,  behoorende  tot  de  reeds  genoemde  en  andere 

dadelijk  te  vermelden  geslachten,  welker  soorten  bewoners  zijn 

van  geringe  diepten  langs  het  zeestrand,  waar  de  bodem  tijdens 

de  eb  droog  komt.  Zoo  verklaart  zich  deze  vermenging  van 

zee-  en  zoetwatersoorten,  welker  schelpen  blijkbaar  slechts  van 
uit  een  geringen  afstand  daarheen  zijn  vervoerd. 

De  aanwezigheid  van  land-  en  zoet  water  weekdieren  op  een  e 
diepte,  welke  thans  minstens  165  meters  onder  A.  P.  bedraagt, 

is  bezwaarlijk  anders  te  verklaren  dan  door  aan  te  nemen 
dat  de  bodem  van  ons  vaderland,  even  trouwens  als  die  van 

een  groot  deel  van  westelijk  Europa,  eene  daaraan  beantwoor- 
dende daling  heeft  ondergaan. 

Ik  herinner  hierbij  dat  ook  onder  Gorinchem  tot  op  eene 

diepte  van  117  meters  onder  A.  P.  land-  en  zoetwaterschelpen 

gevonden  zijn  *). 
Met  de  voorstelling  dat  men  hier  op  aanmerkelijke  diepte 

een  oud  zeestrand  aantreft,  zijn  ook  de  aldaar  gevonden  schel- 
pen van  zeeweekdieren  in  overeenstemming.  In  de  lagen  XXX 

tot  XLIV,  zich  uitstrekkende  van  140  meters  tot  219  meters 

diepte,  zijn  de  het  menigvuldigst  voorkomende  schelpen  de  ook 

nu  nog  langs  onze  stranden  levende  Cardium  edule  en  de  beide 

soorten  van  Mya,  M.  arenaria  en  M.  truncata.  Yooral  de  beide 

laatsten  komen  zeer  algemeen  in  de  zandlagen  voor  en  wel  in 

een  toestand  die  aanduidt  dat  de  schelpen  niet  van  verre  kun- 

nen zijn  aangevoerd. 

Naarmate  men  nu  dieper  afdaalt,  beginnen  zich  bij  de  soor- 

ten van  weekdieren,  die  ook  nu  nog  in  onze  zee  vertegenwoor- 

digd zijn,  enkele  andere  te  voegen  die  daar  thans  niet  meer 

leven,  zoodat  blijkbaar  de  mollusken-fauna  gedurende  het  lange 

tijdperk,    waarin    zich    dat    gedeelte  van  onzen  bodem  gevormd 

*)  Zie  mijne    iii   de    Verhandelingen  der  Geologische  commissie  uitgegeven  be- 
schrijving van  den  bodem  onder  Gorinchem.  Dl.  I,  p.  (16)  118. 
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heeft,  eene  allengsche  verandering  heeft  ondergaan.  Eene  aan- 
merkelijke wijziging  treedt  echter  eerst  op  in  de  zich  beneden 

242  meters  nitstrekkende  lagen,  welke  ook,  gelijk  boven  ge- 
zegd is,  zich  door  hare  mineralogische  samenstelling  van  de 

hoogere  onderscheiden.  Hier  zijn  verscheidene  soorten  gevonden 

die,  terwijl  zij  in  de  hedendaagsche  zee  niet  meer  leven,  wor- 
den aangetroffen  in  de  jongere  pliocene  formatie,  welke  dumont 

als  Système  Scaldisien  heeft  onderscheiden  en  dat  beantwoordt 

aan  de  roode,  gele  en  grijze  crag  der  Engelsche  geologen. 

De  tot  dit  stelsel  behoorende  gronden  worden  op  verschei- 
dene plaatsen  van  noordelijk  België,  vooral  in  den  omtrek  van 

Antwerpen,  en  voorts  in  Engeland  en  Frankrijk  ter  weerszijde 

van  het  kanaal  aangetroffen.  Doch  terwijl  zij  daar  op  geringe 

diepte  onder  de  oppervlakte  des  bodems  voorkomen,  dalen  zij 

onder  Utrecht  af  tot  eene  diepte  die  veel  meer  dan  de  dubbele 

hoogte  van  den  Domstoren  bedraagt. 

Vraagt  men  nu :  hoe  zich  de  onder  Utrecht  voorkomende 

lagen  sluiten  aan  die,  welke  ten  Noorden  te  Amsterdam,  ten 

Zuiden  te  Gorinchem  en  ten  Oosten  in  het  Eemdal  zijn  aan- 

getroffen, dan  moet  ik  het  antwoord  daarop  vooralsnog  schuldig 

blijven. 

De  hoogere  lagen  van  den  Gorinchemschen  bodem,  tot  op 

1'ZO  meters  diepte,  hebben  welligt  met  die  onder  Utrecht,  tot 
op  ongeveer  180  meters,  nog  genoeg  overeenkomst  om  beiden 

voor  synchronisch  te  houden,  maar  de  diepere  zeeformatiê'n  on- 
der beide  steden  verschillen  te  zeer  door  de  daarin  gevonden 

overblijfsels  van  dieren,  dan  dafc  het  voor  waarschijnlijk  kan 

gehouden  worden  dat  zij  gelijktijdig  ontstaan  zijn. 

Nog  merkelijk  grootere  verschillen  biedt  de  Amsterdamsche 

bodem  aan.  Het  geheele  karakter  der  fauna  is  een  ander.  Wel 

is  waar  hebben  beiden  eenige  soorten  gemeen,  maar  alleen  die- 

genen welke  ook  nu  nog  in  de  naburige  zee  leven.  Daarente- 

gen ontbreken  die  soorten  welke  kenmerkend  zijn  voor  de  zee- 

formatie  onder  Amsterdam,  geheel  in  den  Utrechtschen  bodem, 

terwijl  wederkeerig  de  aan  dezen  eigene  niet  meer  in  onze  zee 

levende    soorten    onder    Amsterdam  afwezig  zijn.    Bovendien  is 
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er  nog  een  zeer  in  het  oog  loopend  verschil  tusschen  beide 

zeeformatiën.  Terwijl  in  de  Amsterdamsche  mikroskopische  or- 

ganismen, Eoraminiferen,  Diatoraeën  en  sponsnaalden,  in  zeer 

groote  menigte  voorkomen,  zoodat  deze  zelfs  voor  een  niet 

onaanmerkelijk  deel  tot  vorming  des  bodems  hebben  bijgedra- 

gen, heb  ik  daarentegen,  in  weerwil  van  het  zorgvuldigst  mi- 

kroskopisch  onderzoek  van  al  de  opgebrachte  gronden,  onder 

Utrecht  geen  spoor  dezer  kleine  organismen  aangetroffen. 

Na  het  bij  eene  vorige  gelegenheid  *)  medegedeelde  aangaande 
het  terugvinden  van  een  belangrijk  deel  der  Amsterdamsche 

vormingen  ook  onder  Amersfoort  en  omstreken,  zal  het  ter 

nauwernood  behoeven  gezegd  te  worden,  dat  ook  de  bodem 

van  het  Eemdal  geheel  van  den  Utrechtschen  bodem  verschilt. 

Ik  maak  van  deze  gelegenheid  gebruik  om,  ter  aanvulling 

van  het  toen  medegedeelde,  hier  nog  bij  te  voegen  dat  er  ook 

te  Barneveld  een  Nortonput  geboord  is,  voor  rekening  van  het 

departement  der  Maatschappij  tot  Nut  van  't  Algemeen.  De 
secretaris,  de  Heer  andreae  menger,  heeft  de  goedheid  gehad 

mij  op  mijn  verzoek  de  daarbij  opgehoorde  gronden  toe  te  zen- 
den. Bij  onderzoek  is  mij  gebleken,  dat  de  samenstelling  des 

bodems  te  Barneveld  in  hoofdzaak  met  die  in  en  om  Amers- 

foort overeenstemt.  In  het  onderste  gedeelte  eener  kleilaag,  die 

zich  tusschen  22  en  24  meters  diepte  uitstrekt,  komen  de  ka- 
rakteristieke fossilen  van  het  door  mij  genoemde  Eemstelsel 

voor.  Het  geologisch  goed  bekende  gedeelte  van  het  Eemdal, 

dat  tijdens  mijne  eerste  mededeeling  nog  slechts  omstreeks  800 

hectaren  besloeg,  is  derhalve  thans  aangegroeid  tot  een  drie- 
hoek, —  Amersfoort,  Barneveld,  Treek,  —  van  ruim  4000 

hectaren  oppervlakte. 

Door  den  Heer  nairac,  burgemeester  van  Barneveld,  opmerk- 
zaam gemaakt  zijnde  op  eene  Nortonboring,  die  voor  een  paar 

jaren  op  het  buitengoed  Vanenburg  van  Baron  van  pallandt, 

gelegen  onder  Putten,  en  wel  op  weinige  minuten  afstands  van 

de  Zuiderzee,  heeft  plaats  gehad,  heb  ik  mij  tot  genoemden 

heer  gewend,  met  verzoek  om  eenige  inlichtingen  daaromtrent. 

De  Heer  van  pallandt  heeft  daaraan  bereid  vaardig  voldaan.  Daar 

*)    Ver*l   en  Mfded.  Deel  VI IT,  blz.  2*2. 
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echter,  zooals  hij  mij  mededeelt,  geene  der  bij  die  boring  op- 
gebrachte gronden  bewaard  zijn,  heeft  mij  de  gelegenheid  tot 

eigen  onderzoek  ontbroken.  Het  blijkt  evenwel  uit  zijne  mede- 
deeling,  dat  men  ook  aldaar,  op  eene  iets  grootere  diepte,  (naar 

schatting  omstreeks  26  meters)  dezelfde  kleilaag  als  elders  in 

het  zuidelijker  gedeelte  van  het  Eemdal  heeft  aangetroffen.  Na- 
dat deze  kleilaag,  die  eene  dikte  van  ongeveer  4  meters  had, 

doorboord  was,  vond  men  daaronder  n  eene  dikke  laag  schelpen, 

//  van  allerhande  soort,  ook  hoorntjes.  De  boring  is  daar  ge- 
//eindigd,  omdat  men  zeer  helder  en  goed  water  verkregen  had, 

r/dat  een  voet  boven  den  beganen  grond  uit  de  pijp  borrelde.' ' 
Dit  laatste  feit  bewijst  derhalve  dat  ook  hier  het  water  on- 

der de  kleilaag  onder  hoogere  drukking  staat.  Wat  de  gevon- 
den hoorntjes  betreft,  zoo  is  het  zeer  waarschijnlijk  dat  deze 

niet  anders  dan  de  Cerithium  lima  zijn.  Deze  zijn  klein  ge- 
noeg om  door  de  zijdeKngsche  gaten  der  Nortonpijp  te  geraken, 

even  als  ook  bij  de  boringen  aan  de  Treek  en  te  Barneveld 

het  geval  is  geweest. 

Er  bestaat  derhalve  veel  grond  om  aan  te  nemen,  dat  ook 

hier,  d.  i.  in  de  onmiddellijke  nabijheid  der  Zuiderzee,  het  Eem- 
stelsel  teruggevonden  is,  en  dan  mag  uien  het  voor  uitgemaakt 

houden,  dat  de  geheele  Geldersche  valei  vroeger  een  inham  der 

zee  is  geweest,  waarin  een  arm  van  den  Khijn  mondde,  door 

welks  medegevoerd  zand  en  slib  aldaar  een  delta  is  gevormd, 

die  zich  tot  aan  en  in  de  plek  heeft  uitgestrekt,  waar  nu  Am- 
sterdam en  het  verdere  Noord-Holland  ligt. 

Dit  resultaat  van  het  onderzoek  is  niet  enkel  van  gewicht 

voor  de  geologische  geschiedenis  van  onzen  vaderlandschen  bo- 

dem, maar  ook  voor  het  welslagen  der  droogmaking  der  Zui- 
derzee, althans   van  haar  zuidwestelijk  gedeelte. 

Indien  toch  het  diluviale  zand  van  het  Gooiland  en  van  den 

noordzoom  der  Yeluwe  zich  eenvoudig  onder  de  Zuiderzee  voort- 
zette en  deze  zandbeddirg  eene  machtigheid  heeft,  als  b.  v.  die 

bij  Zeist,  waar  men  tot  op  140  meters  diepte  door  louter  zand 

heeft  geboord,  dan  zouden  de  aangewonnen  gronden  noodzakelijk 

zeer  onvruchtbaar  zijn.  Al  de  daarop  gebrachte  mestspeciën 

zouden  in  opgelosten  staat,  zonder  nut  voor  den  plantengroei, 

in  de  diepte  wegzinken. 
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Strekt  zich  daarentegen,  gelijk  nu  hoogst  waarschijnlijk  is 

geworden,  de  Eemdelta  met  hare  dikke  laag  van  ondoordring- 

bare klei  tot  aan  Amsterdam  onder  den  zeebodem  uit,  zij  het 

dan  ook  op  zekere  diepte  onder  den  later  gevormden  boven- 

grond,  dan  kan  zulks  in  tweederlei  opzichten  voordeelig  zijn. 

Vooreerst  zal  daardoor  de  te  snelle  wegzinking  der  voor  den 

plantengroei  nuttige  stoften  verhinderd  worden,  en  ten  tweede 

bestaat  er  kans  dat  men  tot  op  eenigen  afstand  van  de  tegen- 

woordige kust,  bij  doorboring  der  meer  genoemde  kleilaag, 

daaronder  goed  welwater  zal  vinden. 

Daar  van  de  karakteristieke  schelpen  van  het  Eemstelsel,  — 

Cerithium  lima  en  Venus  rotundata,  —  in  den  Utrechtschen 

bodem  geen  spoor  gevonden  is,  zoo  is  het  waarschijnlijk  dat, 
toen  de  Eemdelta  zich  vormde  en  deze  weekdieren  in  de  zee 

leefden,  ter  plaatse  waar  later  Noord-Holland  en  de  Geldersche 
vallei  ontstaan  zijn,  de  bodem  in  den  onmiddellijken  omtrek 
van  Utrecht  reeds  boven  de  zee  verheven  was. 

Eene  eigenlijke  voortzetting  van  het  diluvium,  als  zelfstan- 

dige en  onveranderde  formatie,  is  onder  Utrecht  niet  aanwijs- 
baar. Hoe  zich  de  diluviale  zandgronden  van  het  Gooiland,  Soest 

en  Zeist  hier  aansluiten  is  nog  duister. 

Dit,  even  als  menig  ander  punt,  zal  eerst  tot  klaarheid  kun- 

nen gebracht  worden,  wanneer  meerdere  putboringen  op  tus-* 

schenliggende  plaatsen  daartoe  zullen  in  staat  stellen. 



DE  SNIJTANDEN  VAN  MUS  DECUMANUS, 

PROEVE    EENER    ONTWIKKELINGSGESCHIEDENIS    VAN    HET 

TANDGLAZUUR 

Dr.   Th.   H.   MAC    GILLAVRY. 

Hoewel  de  nieuwere  onderzoekingen  onze  kennis  der  vorming 

van  tandweefsels  in  menig  opzicht  hebben  uitgebreid,  leveren 

ze  mijns  inziens  nog  niet  het  noodige  om  den  onbevangen  le- 

zer in  staat  te  stellen  een  keus  te  doen  tusschen  de  twee  lijn- 
recht tegenover  elkander  staande  beweringen,  die  de  quintessens 

uitmaken  van  elke  theorie  ter  verklaring  der  vorming  van  tand- 

glazuur. Terwijl  voor  een  deel  der  waarnemers  vaststaat,  dat 

de  epithelium-cellen  van  het  glazuurorgaan  aan  de  zijde  der  tand- 
papil,  dus  ter  plaatse  waar  het  tandivoor  wordt  afgezet,  door 

een  glasachtig  viiesje  worden  begrensd  en  de  vorming  van  gla- 

zuurprismen  niet  anders  dan  door  uitzweeting  door  dit  vlresje 

heen,  kan  tot  stand  komen,  ontkent  de  tegenpartij  ten  stellig- 

ste het  bestaan  van  dit  viiesje  en  laat  de  glazuurprismen  ont- 
staan uit  verkalkte  glacuurcellen. 

Men  ziet  in,  dat  het  meeningsverschil  moeilijk  grooter  kan 

gedacht  worden.  Bedenkt  men  verder  dat  de  ontwikkelingsge- 
schiedenis der  tandweefsels  een  zeer  rijke  literatuur  bezit  en 

dat  de  autoriteiten  op  dit  gebied  zoowel  de  eene  als  de  andere 

opvatting  verdedigen,  dan  verkrijgt  een  proeve  ter  verklaring 

van  dit  wel  niet  ongewoon,  maar  toch  merkwaardig  verschijnsel 

eigenaardige  aantrekkelijkheid. 

A  priori  is  het  onmogelijk  dat  hier,  evenals  dikwijls  elders, 

de    waarheid  in  het  midden  ligt.    Om  dit  goed  in  te  zien,  be- 

4* 
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schouwe  men  den  geheel  gevormden  tand  Aan  de  buitenzijde 

wordt  de  glazuurkap  van  zulk  een  tand,  overal,  waar  slijting 

het  niet  heeft  doen  verdwijnen,  bekleed  door  een  uiterst  dun 

vliesje  ter  dikte  van  0.001  a  0.002  mM.,  de  cuticula,  Schraelz- 

oberhautchen  van  kölliker.  Allen  die  meenen  dat  oorspronke- 

lijk een  vliesje  tusschen  glazuurcellen  en  glazuurprismen  ligt 
laten  dit  vliesje  bij  den  gevormden  tand  optreden  als  cuticula. 

Zij  daarentegen,  die  de  glazuurcellen  laten  veranderen  in  gla- 

zuurprismen zijn  genoodzaakt  het  ontstaan  der  cuticula  te  ver- 
klaren door  afscheiding  op  of  vervorming  van  meer  naar  buiten 

gelegen  weefselelementen.  Yoor  de  aanhangers  der  eerste  mee- 
ning liggen  derhalve  de  glazuurcellen  aan  de  buitenzijde  der 

cuticula,  voor  de  aanhangers  der  tweede  meening  omgekeerd  de 

glacuurcellen  aan  de  binnenzijde  van  datgene  wat  later  cuticula 

zal  worden.  Terwijl  nu  de  cuticula  te  dun  is  om  celachtige 

lichamen  te  herbergen  en  de  woorden  binnen  en  buiten  tegen- 

gestelde begrippen  vertegenwoordigen,  is  duidelijk  dat  ten  min- 
ste een  der  twee  geschetste  opvattingen  onjuist  moet  zijn. 

Zoo  gemakkelfik  het  schijnt  bij  het  onderzoek  van  tandprae- 

paraten  steeds  deze  logische  noodzakelijkheid  voor  oogen  te 

houden,  zoo  moeilijk  is  het  aan  dezen  eisch  in  de  practijk  te 

voldoen.  Uit  mijne  verzameJing  kan  men  een  aantal  praeparaten 

te  voorschijn  halen,  die  met  volstrekte  zekerheid  bewijzen  dat 

het  volkomen  gevormde  glazuur  en  de  glazuurcellen  gescheiden 

worden  door  een  cuticulair  vliesje,  dezelfde  verzameling  bevat 

echter  nog  meer  praeparaten  waarin  van  een  cuticula  tusschen 

glazuurprismen  en  glazuurcellen  geen  spoor  te  zien  is  en  die 

krachtig  pleiten  voor  een  ontstaan  der  prismen  door  metamor- 

phose  der  cellen.  Ik  deel  daarom  reeds  nu  mede  dat  het  gla- 

zuur der  snijtanden  van  Mus  decumanus  noch  door  uitzweeting 

door  een  culiculair  vliesje  heen,  noch  door  verkalking  der  gla- 

cuurcellen op  de  wijze  als  tot  heden  toe  werd  aangenomen,  ge- 
vormd wordt  en  dat  dit  glazuur  uit  tweerlei  soort  van  vezelen 

wordt  opgebouwd,  waarvan  die  der  eene  soort  niet  alleen  van 

dwarsstrepen  zijn  voorzien,  maar  ook  tusschen  twee  opvolgende 

dwarsstrepen  buikig  gezwollen  zijn,  een  noodzakelijk  gevolg 
van  hunne  ontwikkelingswijze.  Tevens  stip  ik  aan  dat  het  be- 

staan van  tweeerlei  soort    van    vezels  mij  noodzakelijk  bleek  te 
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zijn  eer  ik  ze  werkelijk  had  waargenomen  en  dat  de  gegrond- 
heid mijner  hypothese  vrij  gemakkelijk  kan  bewezen  worden. 

Ook  mag  ik  niet  met  stilzwijgen  voorbijgaan  dat  ik  lang  ge- 

twijfeld heb,  of  mijn  onderzoek  eenig  positief  resultaat  zou  op- 
leveren. Door  hen  die  met  soortgelijke  onderzoekingen  vertrouwd 

zijn,  zal  mijne  uitspraak  volstrekt  niet  vreemd  gevonden  wor- 
den. Het  mikroskoop  geeft  bepaalde  stadia  van  ontwikkeling  te 

aanschouwen ;  zeer  dikwijls  beantwoorden  de  beelden  niet  meer 

aan  den  toestand  gedurende  het  leven,  omdat  technische  eischen 

dwingen  vooraf  chemische  agentia  te  laten  inwerken.  De  waar- 

nemer moet  het  geziene  combineeren  en  trachten  uit  het  voor- 

komen van  de  wellicht  geschonden  weefselelementen  hunne  le- 
vensgeschiedenis op  te  maken.  Dat  men  daarbij  beheerscht  wordt 

door  het  juist  geziene  en  niet  altijd  gelegenheid  heeft  de  met 

moeite  gevormde  hypothese  experimenteel  te  toetsen,  is  uiterst 

verdrietig  en  geeft  rekenschap  van  het  maar  al  te  gewoon  ver- 
schijnsel, dat  verschillende  waarnemers,  die  hetzelfde  histologisch 

onderwerp  bestudeerden,  tot  tegenstrijdige  uitkomsten  geraken. 

Dat  juist  de  snijtanden  der  knaagdieren  het  meest  geschikt 

zijn  voor  odon togen etische  onderzoekingen,  ligt  voor  de  hand. 

Die  tanden  groeien  steeds  door  en  wel  zoo,  dat  terwijl  het  in 

de  mondholte  uitstekend  deel  onophoudelijk  door  sterke  afslij- 
ting verdwijnt,  aan  het  worteleinde  nieuwe  tandweefsels  gevormd 

worden.  Die  afslijting  is  zeer  aanzienlijk ;  zoo  bedraagt  ze  bij 

een  volwassen  jong  konijn,  dat  met  groen  voeder  en  haver  ge- 
voederd wordt  voor  de  snijtanden  der  achterkaak  0.5  m.M.  in 

het  etmaal.  Een  merk  dat  met  een  tandboor  in  het  glazuur 

was  aangebracht  op  2.5  m.M.  van  den  snijdenden  rand  was 

juist  na  vijf  dagen  bezig  aan  den  snijrand  te  verdwijnen;  een 

tweede  merk  op  3  m.M.  afstand  van  den  snijrand  aangebracht, 

trof  na  zes  dagen  gelijk  lot.  Terwijl  nu  de  tanden  der  volwas- 
sen dieren  tamelijk  wel  dezelfde  lengte  behouden,  mag  men  een 

aangroeiing  van  0.5  m.M.  per  etmaal  postuleeren.  Op  hetzelfde 

oogenblik  geeft  derhalve  de  snij  tand  van  een  knaagdier  alle 

stadia  van  ontwikkeling,  een  belangrijk  voordeel  dat  elders  te 

vergeefs  gezocht  wordt.  Konijnen  en  hazen  leverden  mij  echter 

praeparaten  die  mij  niet  veel  verder  brachten;  daarentegen  gaf 

de  hier  te  lande  thans  overal  verspreide  bruine  rat  (Mus  decu- 



(  54   ) 

manus)  mij  dadelijk  wat  ik  wenschte,  n.1.  glazuurprismen  die 
men  met  weinig  moeite  in  hun  geheel  in  de  dunste  snede  kan 

doen  vallen  en  die  bovendien  zulk  een  karakteristieke  gedaante 

en  verloop  bezitten,  dat  ze  het  orienteeren  en  het  bestudeeren 

van  fijnere  détails  aanzienlijk  vergemakkelijken. 

Het  geval  is  meermalen  voorgekomen  dat  het  een  of  ander 

orgaan  van  een  bepaalde  diersoort  bij  uitstek  geschikt  bleek 

te  zijn  om  tot  klaarheid  te  brengen  wat  lang  duister  bleef. 

Volgens  mijne  ervaring  gaat  de  studie  der  rattentanden  met 

het  minimum  van  bezwaren  gepaard.  De  tegenwerping  dat  de 

kennis  van  de  wijze  waarop  het  glazuur  der  snijtanden  van  een 

bepaald  knaagdier  gevormd  wordt,  nog  geen  inzicht  geeft  in  de 

wijze  van  ontstaan  van  hetzelfde  weefsel  bij  andere  dieren  vind 

ik  niet  gewichtig. 

Gesteld  dat  het  tandglazuur  zich  in  de  dierenreeks  op  meer 

dan  een  wijze  kon  ontwikkelen,  een  onderstelling  die  ik  voor 

ten  eenen  male  onwaarschijnlijk  houd,  dan  zou  toch  de  studie 

zeer  vereenvoudigd  worden  als  men  één  schema  goed  kende  en 

slechts  behoefde  na  te  gaan  of  bij  andere  dieren  afwijkingen 

van  dit  schema  voorkomen  *). 

DE  VERVAARDIGING  DER  PRAEPARATEN. 

Eatten  van  eiken  leeftijd  bewijzen  goede  diensten;  pasgebo- 
ren ratten  zijn  bijzonder  geschikt  om  met  weinig  moeite  de 

voornaamste  uitkomsten  dezer  onderzoekingen  te  controleeren. 

De  ratten  worden  tandeloos  geboren,  d.  w.  z.  dat  noch  snij- 
tanden nog  kiezen  het  mondslijmvlies  bij  de  geboorte  doorboord 

hebben.  Yan  pasgeborenen  zijn  zoowel  de  voor-  als  achterkaken 
bruikbaar;  bij  volwassen  dieren  geef  ik  de  voorkeur  aan  de 

achterkaken,  omdat  het  verloop  der  tanden  in  de  kaak  bij 

laatstgenoemden  beter  zichtbaar  is  en  daardoor  het  treffen  van 

het  mediane  vlak  bij  snijd-  en  slijppraeparaten  minder  van  het 

toeval  afhangt. 

*)  Om  misverstand  te  voorkomen,  merk  ik  op,  dat  naar  mijn  oordeel  eeuheid 

in  de  wijze  van  ontwikkeling  zeer  goed  kan  samengaan  met  incongruentie  der 

niet  wezenlijke  détails. 
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Voor  de  studie  van  het  beloop  der  glaziuirprismen  en  van 

hun  uitwendig  voorkomen,  is  de  volgende  wijze  van  werken 

aan  te  bevelen.  Het  vrij  boven  het  mondslijmvlies  uitstekend 

stuk  snij  tand  wordt  afgezaagd  of  afgeknipt.  Op  een  glazen 

plaatje  wordt  het  stukje  tand  met  behulp  van  een  weinig  ver- 
warmde zegellak  bevestigd,  zoodat  de  platte  binnenvlakte  op  het 

glas  rust.  Men  slijpt  nu  in  weinige  oogenblikken  met  scherp 

zand  en  water  op  een  glazen  plaat  de  tand  zoover  af,  dat  de 

tandholte  geheel  geopend  is  en  polijst  de  slijpvlakte  op  een 

matglazen  plaat  met  water  zonder  meer.  Door  voorzichtig  ver- 
warmen of  door  het  zegellak  met  spiritus  te  verweeken,  wordt 

het  half  geslepen  tandstukje  losgemaakt,  omgekeerd  en  op  nieuw 

bevestigd.  Men  herhaalt  het  slijpen  en  het  polijsten,  zorg  dra- 

gende op  het  laatst  niet  te  veel  op  eens  te  willen  doen.  Voor- 
deelig  is  het  den  voorrand  van  den  tand  iets  meer  aan  te 

drukken  dan  den  achterrand,  ten  einde  het  plaatje  de  noodige 

stevigheid  te  laten  en  toch  het  glazuur  tot  een  minimum  van 

dikte  af  te  slijpen.  In  den  regel  is  het  plaatje,  na  van  het 

glas  losgemaakt  te  zijn,  nog  te  dik.  Door  slijpen  met  den  top 

van  den  vinger  op  een  matglazen  plaat  met  water,  of  om  aan- 

hangend lak  te  verwijderen  met  spiritus,  kan  men  eiken  be- 

geerden graad  van  dunheid  verkrijgen.  Het  is  van  belang  uiterst 

dunne,  al  zijn  het  dan  ook  zeer  kleine  stukjes,  te  onderzoeken . 

In  den  regel  gelukt  het  een  mediane  snede  te  verkrijgen,  waarin 

men  de  glazuurprismen  over  hunne  geheele  lengte  kan  ver- 

volgen. 

Dergelijke  sneden  verdragen  slecht  de  behandeling  met  ver- 

dunde sterke  zuren.  Uren  lang  macereeren  in  een  waterige  op- 

lossing van  picrinezuur  geeft  goede  resultaten.  Uitstekend  heeft 

mij  voldaan  een  mengsel  van  spiritus  en  zoutzuur,  dat  ik  op 

raad  van  oscar  hert  wig  heb  aangewend  *).  Het  glazuurvliesje 
(cuticula)  isoleert  men  door  afkrabben  van  snijtanden,  die  een 

half  of  een  geheel  etmaal  in  chroomzuur  van  1  pCt.  zijn  ge- 
macereerd.  Zoowel  voor  slijppraeparaten  als  voor  de  cuticula  is 

kleuren  met    karmijn  of  met    haematoxyline  in  staat  bijzonder- 

*)  Oscar  hertwig,  TJeher  Bau  und  Entvnckelung  der  Placoidschuppen  u.  s.  te. 
Jenaische  Zeitschrift.  Drittes  Heft.  S.  344.  1874. 
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heden  zichtbaar  te  maken,  die  zonder  kleuren  verborgen  blij- 
ven. Slijppraeparaten,  die  men  niet  met  chemische  middelen 

denkt  te  behandelen,  bewaart  men  in  Canada-balsem,  die  vooraf 

een  paar  minuten  tot  op  een  temperatuur  van  100°  a  110°  C. 
gehouden  is.  Voor  de  studie  der  zachte  of  halfzachte  deelen, 

doet  men  wel  de  ratten  door  aetherisatie  te  dooden.  De  epithe- 

lium-cellen  van  het  glazuurorgaan  brengt  men  met  keukenzout- 
oplossing van  l  pCt.  of  met  osmiumzuur  van  1  pCt.  onder 

het  mikroskoop.  Om  doorsneden  te  vervaardigen,  heb  ik  de 

kaken  gespleten  in  een  rechter  en  linker  helft,  de  zachte  dee- 
len verwijderd,  de  kaken  op  3  of  4  plaatsen  met  een  fijn  boortje 

tot  in  de  tandpulpa  geopend,  ze  24  uren  in  osmiumzuur  van 

1  pCt.  laten  liggen,  daarna  dagen  lang  laten  uittrekken  in  een 

groote  hoeveelheid  chroomzuur  van  1  pCt.  en  eindelijk  in  ab- 
soluten  alcohol  bewaard.  Met  een  zeer  scherp  mes  gelukt  het 

dunne  overlangsche  sneden  te  vervaardigen.  Pas  geboren  rat- 
ten worden  gedood  door  onthoofding;  de  kop  wordt  tot  op 

de  schedelbasis  gespleten,  in  chroomzuur  van  1  pCt  gemace- 
reerd  en  in  absoluten  alcohol  bewaard. 

Bij  het  vervaardigen  van  doorsneden  kan  men  op  vele  teleur- 

stellingen rekenen.  In  de  eerste  plaats  zijn  natuurlijk  goede  me- 

diane  sneden  zeldzaam,  in  de  tweede  plaats  dient  men  niet  te  ver- 
geten, dat  ondanks  het  uittrekken  met  zuur  de  verschillende  lagen 

die  doorsneden  moeten  worden  zeer  ongelijke  snijdbaarheid  bezitten 

en  zelfs  scherpe  messen  dikwijls  de  afzonderlijke  lagen  vaneen 

scheuren.  De  beste  sneden  verkreeg  ik  door  het  mes  loodrecht 

op  de  lengte  as  van  den  tand  te  richten  en  de  snede  te  voe- 
ren van  den  wortel  in  de  richting  naar  de  punt. 

Het  wortel  einde  van  den  tand  is  in  dwarsche  richting  zeer 

dun,  loopt  echter  spoedig  dikker  toe.  Men  kan  daarom  van 

geluk  spreken  als  men  op  eiken  tand  één  mediane  snede  mach- 
tig wordt,  waarin  de  eerste  aanleg  van  het  glazuur  zichtbaar 

is.  De  bloedvaten  der  tandpulpa  kunnen  zeer  goed  opgespoten 

worden.  Na  behandeling  der  opgespoten  tanden  met  verdund 

zoutzuur,  zijn  ze  zeer  gemakkelijk  te  onderzoeken.  Voor  hen 

die  injectie -praeparaten  slechts  weinig  vertrouwen  schenken,  kan 
het  zijn  nut  hebben  op  te  merken  dat  de  bloedcapillairen  in 

fig.   7  en  fig.   17  niet  naar  injectie-praeparaten   zijn  geteekend. 
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De    dood    door    aetherisatie    geeft   in    den  regel  een  natuurlijke 

injectie  der  bloedvaten. 

DE    BOUW    EN    DE    VORMING    DER    SNIJTANDEN    VAN    MUS    DECUMAMÜS. 

Bij  pasgeboren  ratten  worden  de  snijtanden  en  kiezen  nog 

door  het  monds] ij m vlies  bedekt.  Tig.  1  geeft  een  beeld  van  de 

gedaante  en  de  ligging  der  snijtanden  in  voor-  en  acbterkaak 
bij  het  pasgeboren,  tig.  2  bij  vijfmalige  vergrooting  van  de 

achterkaak  bij  het  volwassen  dier.  De  buitenrand  van  den  ach- 
terkaaksnijtand  is  vrij  nauwkeurig  een  cirkelboog  met  een  straal 
van  14  m.M.  en  een  koorde  van  21  ru.M. ;  de  tand  is  in  het 

mediane  vlak  ruim  2  m.M.  dik;  het  verdwijnen  der  tandholte 

maakt  echter  het  vrij  uitstekend  stuk  tand  iets  smaller.  Bijna 

de  geheele  tandmassa  bestaat  uit  tandivoor ;  enkel  aan  den  voor- 
rand  treft  men  glazuur  aan.  Aan  den  achterrand  ligt  een  zeer 

dun  glasachtig  laagje  (tabula  vitrea)  zonder  beenlichaampjes  of 
Haversche  kanalen,  dat  ik  de  beteekenis  van  cement  meen  te 

mogen  geven.  Aan  de  punt  zijn  de  tanden  op  de  bekende  wijze 

afgesleten  en  naar  voren  scherp  toegespitst.  De  glazuurlaag  is 

ongeveer  0.14  m.M.  dik;  daarin  zijn  de  glazuurprismen  niet 

loodrecht  maar  onder  een  scherpen  hoek  op  de  ivoorvlakte  in- 

geplant. De  opening  van  den  scherpen  hoek  ziet  naar  de  tand- 

spits.    Elk   glazuurprisma    heeft    ongeveer    de  gedaante  van  een 

integraal- teeken,    I .    De  glazuurvezels    of  prismen  worden  door 

dwarsstrepen  in  buikig  gezwollen  afperkingen  verdeeld.  De 

dwarsstrepen  verloopen  schuin  ten  opzichte  der  lengte-as  der 
vezels  (zie  fig.  10).  Van  een  vrije  ruimte  tusschen  twee  aan 

elkander  grenzende  prismen  is  enkel  iets  waar  te  nemen  aan 

de  tandivoorgrens. 

Op  de  eigenlijke  laag  glazuurprismen  volgt  een  tweede  bui- 
tenste, waarin  men  rechtlijnige  strepen  onderscheidt,  die  zich 

van  de  buitenste  uiteinden  der  eigenlijke  glazuurprismen  tot 

aan  de  cuticula  laten  vervolgen  en  met  de  cuticula  een  scher- 

pen hoek  vormen,  waarvan  de  opening  naar  het  worteleinde 

van  den  tand  gekeerd  is.    Laatstgenoemde    hoek  is  kleiner  dan 
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de  hoek  dien  de  lichamen  der  prisinen  met  de  oppervlakte  van 

het  tandivoor  vormen.  Aan  de  vrije  vlakte  wordt  het  glazuur 

begrensd  door  de  cuticula,  welk  vliesje  zich  op  dunne  door- 
sneden voordoet  als  een  heldere  lijn  met  dubbele  contouren. 

Op  minder  dunne  sneden  schijnt  het  als  af  de  buitenste  lagen 

van  het  glazuur  geelbruin  gekleurd  zijn ;  zeer  dunne  praeparaten 

leveren  echter  het  bewijs  dat  de  kleurstof  enkel  in  de  cuticula 

voorkomt,  misschien  wel  aan  de  buitenvlakte  van  dit  vliesje  is 

afgezet.  Aan  de  achterzijde  van  het  vrij  in  de  mondholte  uit- 
stekend gedeelte  van  den  snijtand  ligt  op  het  cement  een  dun 

laagje  tandsteen. 

Ter  plaatse  waar  het  worteleinde  van  den  tand  eindigt,  vindt 

men  een  retort vormig  lichaam,  dat  zich  met  een  dunnen  ]ang- 
gestrekten  hals  aan  den  buitenrand  van  den  tand  tot  aan  het 

mondslijmvlies  voortzet,  het  glazunrorgaan.  Het  retortvormig 

gedeelte  van  het  glazuurorgaan  zal  ik  glazuurzakje,  het  langge- 
strekte  deels  hals  van  het  glazuurorgaan  noemen.  Over  een 

lengte  van  6  m.M.  gerekend  van  af  de  grens  tusschen  zakje 

en  hals,  verdient  de  hals  in  waarheid  den  naam  van  glazuur- 

orgaan; wat  meer  naar  voren  ligt  vormt  geen  glazuur  meer  en 

atrophieert.  Ter  bekorting  bij  het  beschrijven  en  tot  beter  be- 
grip van  den  lezer,  onderstel  ik  dat  het  glazuurzakje  met  zijn 

lange  as  vertikaal  en  met  den  bollen  omtrek  van  den  zak  als 

in  fig.  3  naar  boven  geplaatst  is.  De  oppervlakte  van  het  zakje 

verdeel  ik  in  een  achter-  boven-  en  voorwand.  Het  zakje  grenst 
aan  de  tandpulpa,  die  hier  wel  met  odontoblasfcen,  doch  nog 

niet  met  tandivoor  bekleed  is.  De  wand  van  het  zakje  wordt 

gevormd  door  een  enkelvoudige  laag  cylinder-epithelium.  Dit 

lijdt  echter  een  uitzondering  voor  het  naar  beneden  gekeerd  ge- 
deelte van  den  achterwand  waar  de  cylindercellen  ontbreken  en 

de  cellen,  die  den  inhoud  van  het  zakje  vullen,  ook  den  wand 

daarstellen.  Van  een  omhullend  vliesje  is  met  de  beste  lenzen 

niets  waar  te  nemen.  Ter  plaatse  waar  het  cylinder-epithelium 
aan  den  achterwand  ophoudt,  zijn  de  cellen  kemloos  en  nemen, 

naar  beneden  toe,  steeds  in  hoogte  af  (ng.  4),  Daar  waar  de 

achterwand  in  bovenwand  overgaat,  zijn  de  cellen  voorzien  van 

groote  elliptische  kernen  en  heeft  nieuwvorming  van  cellen 

plaats.  De  bekleeding  van  den  voorwand  komt  overeen   met  het 
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inwendig  epithelium  der  autoren,  die  van  boven-  en  achterwand 

stelt  het  uitwendig  epithelium  daar.  De  inhoud  van  het  zakje 
vormt  het  stratum  intermedium,  een  opeenhooping  van  naakte 

protop]asma-cellen  met  zeer  groote  kernen  en  een  dunne  proto- 

plasma-bekleeding.  Aan  den  voorwand  van  het  zakje  en  het 
daaraan  grenzend  stuk  van  den  hals  is  duidelijk  waar  te  nemen 

dat  de  protoplasma- cellen  van  het  stratum  intermedium  zich 

tusschen  de  elementen  van  het  cylinder-epithelimn  inschuiven. 
Gaandeweg  ziet  men  de  oorspronkelijke  cylindercellen  dunner  en 

langer  worden  en  de  gedaante  van  vezels  verkrijgen.  De  aldus 

ontstane  vezels  worden  van  elkander  gescheiden  door  cylinder- 

vormige,  naakte,  kernhoudende  protoplasma-cellen  van  gelijke 

lengte,  maar  grootere  dikte.  Deze  protoplasma-cellen  zijn  de 
verder  ontwikkelde  afstammelingen  der  cellen  van  het  stratum 

intermedium,  die  zich  tusschen  de  elementen  van  het  inwendig 

epithelium  hebben  ingeschoven.  Zij  zijn  het  die  de  eigenlijke 

glazuurprismen  vormen  *). 
Het  eerste  verschijnsel,  dat  zich  daarbij  voordoet,  is  het  op- 

treden van  zeer  teere,  niet  dan  bij  sterke  en  scherpe  vergroo- 

ting, zichtbare  dwarsstrepen,  ter  plaatse  waar  het  glazuurorgaan 

aan  de  odontoblasten  grenst  (fig.   6). 

Het  stratum  intermedium  van  het  zakje  zet  zich  over  de  ge- 

heele  lengte  van  het  ware  glazuurorgaan  (6  m.M.  van  den  hals) 

als  een  samenhangende  laag  voort.  De  protoplas ma-hulsels  wor- 

den naar  voren  toe  allengs  dunner,  zoodat  men  een  opeenhoo- 

ping van  naakte  kernen  meent  voor  zich  te  hebben. 

Eeeds  op  geringen  afstand  van  het  zakje  treft  men  tusschen 

glazuurorgaan  en  beenvlies  een  afzonderlijke  laag  aan,  bestaande 

uit  bindweefsel-elementen  en  bloedvaten.   Aan  de  zijde  waar  het 

*)  Dit  ontwikkelingstadium  is  hoogst  waarschijnlijk  reeds  door  waldeijer 
waargenomen  en  beschreven,  maar  in  anderen  zin  geïnterpreteerd.  Op  pag.  346 

van  het  Handbuch  der  Lehre  von  den  Geweien,  Erster  Band,  1871,  ze»t  wal- 

deijer: *  An  .den  Langseiten  der  Zeilen  tritt  eine  deutliche  membranöse  JBegren- 

znng  hervor,  wahrend  beide  Enden  freies  Protoplasma  zeigen."  Indien  een  waar. 
nemer  het  hier  bedoeld  ontwikkelingstadium  onder  de  oogen  krijgt  en  geen 

gelegenheid  heeft  een  doorloopende  serie  van  vroegere  stadiën  te  overzien,  kan  hij 

moeilijk  anders  dan  waldeijer  gelijk  geven.  Heeft  men  echter  die  gelegenheid 

wel,  dan  is  het  buiten  twijfel  dat  de  protoplasma-cellen  absoluut  naakt  zijn  en 

hulsels  der  cylindermantels  gesimuleerd  worden  door  alterneerend  met  de  proto» 

plasma-cellen  in  het  gelid  staande  vezels. 
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glazuurorgaan  ligt,  vertoont  deze  laag  papillaire  verhevenheden, 

die  van  capillaire  bloedvaatlissen  voorzien  zijn,  In  de  vrije 
ruimten  tusschen  de  papillen  zet  zich  het  stratum  intermedium 

van  het  glazuurorgaan  voort  (fig.   7,  Ps    tot  P5). 

Daar,    waar    de  eerste    sporen  van  dwarsstrepen  in  de  proto- 

plasma-cellen    van    het    glazuurorgaan    optreden,    begint  ook  de 

vorming  van  tandivoor.    Tot  recht   begrip  van  het  geheel  moge 

hier  ook  het  een  en  ander    omtrent    de  metamorphosen  en  ver- 

richtingen der  odontoblasten  zijn  plaats  vinden.  De  eerste  odon- 

toblasten    vond    ik    in    den  vorm  van  naakte  protoplasma-cellen 
met  groote  kernen  en  kleine  lichamen,    die  aan  den  achterrand 

van  het  glazuurzakje  gelegen  zijn  (fig.   4,  O  B).   Langs  den  bo- 

ven-   en   voorrand   van    het    zakje    en    den  hals  der  retort,  ziet 

men    ze   een    enkelvoudige    laag    vormen  en  zich  verlengen,  in 

dwarsche  richting  op  de  lengte-as  van  den  tand.  Het  naar  bui- 

ten gekeerd    uiteinde    steekt  ter   plaatse,  waar  de  eerste  sporen 
van  dwarsstrepen   in  de    glazuurcellen  zichtbaar  worden,  uiterst 

fijne,    niet    dan   bij    sterke    vergrooting    goed    te  onderscheiden, 

draadjes    uit    (fig,    17,    UOB).     Deze   fijne  uitloopers    dringen 
tusschen    de    elementen    van  het  glazuurorgaan  in.     Hoewel   in 

fig.    7    het    tandivoor    aan    de    glazuurzijde,    en    eveneens    aan 

de  pulpazijde  een  dubbele  contour  vertoont,    meen  ik    die    niet 

te    mogen  houden  voor  de    optische    uitdrukking    van    een    be- 

grenzend   vliesje,    omdat    de    dikte    der    dubbel    gecontoureerde 

grens  in  dikkere  praeparaten  grooter  is.     Eeeds  spoedig    vormt 

zich    aan    de    buitenzijde    der    odontoblasten    een   dun    scherfje 

ivoor.    Onmiddelijk    aan    de    binnenzijde    van    het    ivoorscherfje 

ligt  een    capillair    bloedvat,    dat  door    talrijke    loodrecht    daarop 

geplaatste    takjes    met    het    bloedvaatnet    der  pulpa  samenhangt 

(fig.   7  en  17,  BC). 

Keeren  wij  thans  terug  tot  de  elementen  van  het  glazuur- 

orgaan, die  wij  verlaten  hebben,  toen  zich  de  eerste  sporen  van 

dwarsstrepen  in  de  protoplasma-cylinders  vertoonden.  Uit  het. 
door  twee  op  elkander  volgende  dwarsstrepen  gevormd  segment 

ontstaat  een  kogelrond,  helder,  homogeen,  sterk  lichtbrekend 

bolletje.  De  aldus  gevormde  bolletjes  nemen  de  gedaante  van  een 

ellipsoide  aan,  waarvan  de  lange  as  loodrecht  op  de  lengteas  der 

protoplasma-cellen  staat.    Bij  het  verkalken  versmelten  de  in  een 
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niveau  gelegen  bolletjes  en  vormen  nu  eens  vezelige,  dan  weer 

vliezige,  maar  steeds  sterk  lichtbrekende  massa's.  (Fig.  7  tus- 
schen   P,  en  P2   en  fig.   13). 

De  vliezen  vertoonen  op  de  vlakte  gezien  talrijke  meestal 

ronde  openingen  van  ongelijke  grootte.  Tets  later  treedt  de 

eigenaardige  overlangsche  en  dwarsche  streping  van  het  gevormde 

glazuur  te  voorschijn. 

Het  bijzonder  verloop  der  geheel  gevormde  glazuur  vezels,  die 

niet  loodrecht  staan  op  de  ivoor- oppervlakte  en  in  den  regel 

concaaf- convex  gebogen  zijn,  laat  zich  op  eenvoudige  wijze  ver- 
klaren, als  men  aanneemt  dat  de  snelheid,  waarmede  de  ele- 

menten van  het  glazuurorgaan  zich  van  den  wortel  naar  de 

tandpunt  voortbewegen,  wordt  voorgesteld  door  Yg  en  grooter 

is  dan  Vz-,  de  snelheid,  waarmede  het  ivoor  vooruitschuift  en 

tevens  dat  V^-Vj-  een  functie  is  van  den  afstand,  waarop 
de  glazuurcel  verwijderd  is  van  de  grens  tusschen  zakje  en 

hals  van  het  glazunrorgaan.  (Zie  fig.  7).  Later  zal  blijken, 

dat  goede  gronden  voor  deze  meening  zijn  aan  te  voeren. 

Uit  het  thans  medegedeelde  blijkt,  dat  de  naar  het  ivoor 

gekeerde  einden  der  naakte  glazuurcellen  door  een  proces,  dat 

wellicht  het  best  kan  gekarakteriseerd  worden  door  het  knop- 

vorming  te  noemen,  de  dwarsgestreepte,  rozenkransvormige  gla- 
zuurvezels  of  prismen  vormen  en  dat  alterneerend  met  deze  een 

ander  soort  van  vezels  in  het  glazuur,  moet  voorkomen,  dat 

zijn  ontstaan  te  danken  heeft  aan  de  tot  vezelen  vervormde 

cylinder-cellen  van  het  inwendig  epithelium.  Ofschoon  moet 
toegegeven  worden  dat  in  het  geheel  gevormde  glazuur  zonder 

hulp  van  chemische  agentien  niets  te  zien  is  van  tweeërlei  soort 
van  vezels,  zie  ik  daarin  geen  reden  om  het  bestaan  dier  twee 

soorten  van  vezels  te  ontkennen.  Het  vervolg  zal  doen  zien, 

dat  de  analyse  van  geheel  gevormd  glazuur  op  alle  punten  in 

overeenstemming  is  met  hetgeen  de  ontwikkelingsgeschiede- 
nis leert, 

Alvorens  verder  te  gaan  wensch  ik  nog  bijzonder  de  aandacht 

te  vestigen  op  de  metamorphose  der  cylinder-cellen  van  het 
inwendig  epithelium,  die  hunne  kernen  verliezen  en  tot  vezelige 

elementen  vergroeien.  Ik  heb  mij  afgevraagd  aan  welke  oor- 
zaken    dit    vreemde  verschijnsel  moet  geweten    worden  en  ben 
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tot  de  volgende  beschouwing  gekomen.  De  cellen  die  tegen  den 
bovenwand  en  het  bovenste  deel    van  den    achterwand  van  het 

glazuurzakje  geplaatst  zijn  vermenigvuldigen  zich  door  vorming 

van  dochtercellen,  (fig.   4) ;  ze  dwingen  daardoor  de  meer  naar 

voren  geplaatste    cellen  vooruit  te    schuiven.     Hetzelfde  proces 

doet  zich  voor  bij  hunne  buren  de  odontoblasten,  natuurlijk  met 

gelijk  gevolg.     De  basis,    waarmede    de    cylindercellen   van    het 

glazuurzakje  op  de  laag  odontoblasten  rusten  was,  ingevolge  de 

wijze    van    ontstaan    van    het  glazuurorgaan,    oorspronkelijk  in 

aanraking  met  het  vaatvoerend  bindweefsel.  Aan  de  buitenzijde 

van    den    hals  van  het  glazuurorgaan  vormt   zich  nu  de  boven 

beschreven    papillare  laag,    de  voedster    der  glazuurcellen.     Ten 

opzichte  dezer  papillaire  laag  komen  derhalve  de  oorspronkelijke 

cellen  van  het  inwendig  epithelium  in  dezelfde    positie    als  een 

plant,    die  men  met  de  takken  in  de  aarde  en  met  de  wortels 

in  de  lucht  geplaatst    heeft.    Dat  deze    vreemde  positie  invloed 

uitoefent  op  hunne    vervorming    tot  vezels  acht    ik  waarschijn- 

lijk zonder  dat  ik  nu  reeds    mogelijkheid  zie  een    nauwer  oor- 
zakelijk   verband    tusschen    beide    verschijnselen    aan  te  geven. 

Ik  wensch  dan  ook  enkel  de  aandacht  op  dit  punt  te  vestigen. 

Het    onderscheid    tusschen    gewone    tanden    en    steeds  door- 

groeiende snijtanden    van  knaagdieren   komt    genetisch  neer  op 

het    volgende:    bij    den    eersten    aanleg  van  het  glazuurorgaan 

vormen    zich    in    het    bindweefsel,    dat    het  afgesnoerde  mond- 

epithelium  omgeeft,  tepeivormige  verhevenheden,  die  met  bloed- 
vaatlissen  voorzien  worden ;  een  dezer  verhevenheden  ontwikkelt 

zich  krachtiger  dan  de  andere,   overdekt  zieh  met  een  laag  odon- 
toblasten, die  op    hunne  beurt    het    tandivoor  vormen,   en  stelt 

in    den    ge  vormden    tand  de  tandpulpa  daar.     Gebeurt    het  nu 

dat  de  zich  tot  tandpulpa  ontwikkelende  papil  het  sterkst  groeit 

aan  de  zijde  waar  het  glazuurorgaan  ligt,  dan  wordt  dit  gedrukt, 

waardoor  het  atrophieert  en  eindelijk  voor  zoo  verre  er  nog  iets 

van  overgebleven  is  bij  de  doorbraak  van  den  tand  uit  de  kaak 

gelicht    wordt.     Dit    is   het  lot    dat   het  glazuurorgaan  in  den 

regel  te  wachten  staat. 
Schiet  de  tandpulpa  bij  het  groeien  echter  zijdelings  voorbij 

haar  glazuurorgaan,  dan  wordt  ze  op  de  plaats  van  aanraking 

met  glazuur  bedekt,  oefent  echter  geen  drukking  op  dat  orgaan 
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uit.  Het  glazuurorgaan  ondervindt  dan  geen  stoornis  en  blijft 

functioneeren.  Het  gevolg  is  dat  de  tand  de  eigenschap  ver- 
krijgt om  gedurende  het  geheele  leven  door  te  blijven  groeien, 

zoo  als  het  geval  is  met  de  snij  tanden  der  knaagdieren. 

Als  de  inwendige  glazuurlaag,  ABCD  in  fig.  7  en  10,  op 

de  beschreven  wijze  gevormd  is  zijn  de  vezels  van  het  gla- 

zuurorgaan, die  vroeger  tusschen  de  knopvormende  potoplasma- 
cellen  lagen,  opgebruikt;  de  knopvormers  liggen  dan  met  hunne 

cvlinder-mantels  tegen  elkander  (fig.  7  boven  P3).  Het  schijnt, 

dat  thans  de  waarde  van  "V^-V,-  toeneemt.  Het  vermogen 
knoppen  te  vormen,  blijven  de  protoplasma- cellen  behouden; 
de  knopjes  zijn  echter  thans  veel  kleiner  dan  vroeger  (fig.  7 

boven  P,  en  tusschen  P3  en  P4).  Nadat  de  buitenste  gla- 
zuurlaag hare  normale  dikte  heeft  verkregen  houdt  het  vormen 

van  knoppen  op.  De  glazuurcelien  worden  korter  en  dikker, 

ze  behouden  aanvankelijk  hunne  kernen,  de  korrelige  celinhoud 

wordt  homogeen  en  min  of  meer  glashelder.  De  cellen  ver- 

krijgen een  omhullend  vlies,  dat  aan  de  naar  het  glazuur  gren- 
zende vlakte,  een  dik,  glashelder  deksel  vormt.  We  zijn  thans 

op  een  afstand  van  6  m.  M  van  het  worteleinde  van  den  tand 

verwijdend  (fig.  7  P4).  Gaandeweg  atrophieert  nu  de  papil- 

laire  laag ;  groote  holten  (lymphe-lacunen)  vormen  zich  in  haar 
weefsel,  fig.  8,  P ;  de  cellen  van  het  glazuurorgaan  verliezen 

hunne  kernen  (fig.  7  ter  zijde  van  P5)  en  atrophieeren  tot 

vezelige  figuren,  waartusschen  vrije  ruimte  overblijven  (fig.  8). 

De  glasheldere  deksels  smelten  samen  en  vormen  de  cuticula 

van  het  glazuur.  Op  de  buitenzijde  der  cuticula  treft  men  een 

vezelige  massa  aan,  het  overolijfsel  der  gedegenereerde  glazuur- 

celien. Bij  den  men^ch  komen  de  blijvende  tanden  naar  bui- 

ten, terwijl  de  geatrophieerde  overblijfsels  der  glazuur-cellen  de 
cuticula  nog  als  een  geelbruine  laag  bedekken.  Die  laag  levert 

een  bedding,  waarop  tandsteen  met  groote  snelheid  wordt  af- 

gezet. Bij  het  gebruik  der  tanden  slijt  echter  de  tandsteen  en 

hare  onderlaag  spoedig  af,  zoodat  de  cuticula  naakt  komt  te 

liggen.  Bij  de  doorbraak  van  melktanden  bij  den  mensch  heb 

ik  iets  dergelijks  niet  kunnen  waarnemen.  Het  is  zeer  wel 

mogelijk  dat  de  schuring,  die  de  melktanden  bij  het  naar  buiten 

treden    ondervinden,    de    pluis vormige    bekleeding    der    cuticula 
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afstroopt.  Bij  blijvende  tanden  is  deze  schuring  minder  sterk, 

omdat  de  tand  zijn  weg  reeds  gebaand  vindt. 

Ten  einde  voor  het  vervolg  korte  benamingen  te  winnen, 

onderscheid  ik  de  elementen  van  het  glazuurorgaan  in  knop- 

vormers (de  protoplasma-cellen )  en  vezels ;  de  elementen  der 
binnenste  laag  van  het  gevormd  glazuur  in  gekorven  en  gladde 

glazuurvezels  of  prismen.  De  gekorven  vezel  is  derhalve  het 

product  dat  door  den  knopvormer  geleverd  wordt,  door  een  pro- 
ces waarbij  de  knopvormer  niet  verdwijnt  en  dat  door  nieuwe 

werkzaamheid  van  den  knopvormer  gevolgd  wordt,  n.1.  de  vor- 

ming der  cuticula.  De  vezels  van  het  glazuurorgaan  verkalken 

als  zoodanig  en  leveren   de    gladde   vezels  van  het  glazuur. 

Ten  overvloede  merk  ik  op  dat  enkel  de  inwendige  glazuur- 

laag  der  snij  tanden  van  ratten  overeenkomt  met  het  gewone 

glazuur,  terwijl  zoowel  de  kiezen  der  knaagdieren  als  alle  ware 

tanden  der  overige  dieren,  voor  zooverre  mij  bekend  is,  niets 

bezitten  wat  in  bouw  met  de  uitwendige  glazuurlaag  overeen- 
komt. 

Om  den  gang  van  het  betoog  niet  af  te  breken  is  boven 

voorloopig  aangenomen,  dat  over  een  baan  van  ongeveer  6  mM., 

gerekend  van  af  het  worteleinde  van  den  tand  de  elementen 

van  het  glazuurorgaan  met  grootere  snelheid  vooruitschuiven 
dan  de  tand  zelf. 

Het  is  noodig  deze  onderstelling  nader  toe  te  lichten.  In 

de  eerste  plaats  blijkt,  dat  wanneer  men  stelt  V^-Ye-^>  o,  op 
eenvoudige  wijze  de  schuine  stand  der  glazuurprismen  verklaard 

wordt.  Beschouwt  men  verder  "V^— V8-  als  een  functie  van 
den  afstand,  waarop  een  bepaalde  knopvormer  verwijderd  is  van 

het  worteleinde,  dan  ziet  men  de  mogelijkheid  het  slangvormig 

verloop  der  prismen  uit  die  premisse  af  te  leiden.  Een  blik 

op  de  afbeeldingen  11,  12  en  19  leert  dat  in  het  jonge  gla- 

zuur (fig.  11)  en  eveneens  in  het  oude  (fig.  12  en  19)  wer- 

kelijk naast  de  gekorven  vezels,  gladde  vezels  gevonden  wor- 
den. Op  welke  wijze  de  praeparaten,  waarnaar  de  genoemde 

afbeeldingen  zijn  geteekend,  behandeld  werden  zal  later  worden 

uiteengezet.  Uit  een  en  ander  blijkt  nu  mijns  inziens  over- 
tuigend, dat  de  gekorven  vezels  der  inwendige  glazuurlaag  elk 

voor  zich  het  product  zijn  van  een  enkelen  knopvormer.  Denkt 
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men  zich  n.  J.  twee  vezels  van  het  glazuur- orgaan,  die  ter  weer- 
zijde  van  één  knopvormer  gelegen  zijn,  laat  men  die  vezels 

veranderen  in  de  gladde  vezels  van  het  glazuur  en  tevens  die 

vezels  zich  sneller  vooruitbewegen  dan  de  ivoorlaag,  waarop  ze 

vastgehecht  zijn  (fig.  6),  dan  blijft  de  ruimte  tusschen  de  gladde 

glazuurvezels  ledig,  tenzij  de  knopvormer,  doordien  hij  gedwon- 
gen wordt  de  beweging  zijner  begrenzende  vezels  te  volgen,  die 

ruimte  vuile. 

Yoor  de  uitwendige  giazuurlaag  geldt  deze  redenering  niet, 

aangezien  de  gladde  vezels  van  het  glazuur  eindigen  op  de  grens 

tusschen  de  beide  lagen  volgens  de  lijn  CD  in  fig.  12.  Dat 

echter  de  uitwendige  giazuurlaag  het  produkt  der  knopvormers 

is,  lijdt  geen  twijfel,  zie  fig.  7  boven  P3  en  tusschen  P3  en  P4. 

Het  eenig  onderscheid  in  de  verrichting  der  knopvormers  is 

dit,  dat  de  bolletjes  (knoppen),  waaruit  de  uitwendige  giazuur- 
laag wordt  opgebouwd,  kleiner  zijn  dan  die  welke  de  inwendige 

laag  helpen  vormen. 

Van  de  oorzaken,  waardoor  de  glazuurcellen  met  grootere 

snelheid  dan  die  van  het  ivoor  worden  voortbewogen  ken  ik  er  een 
met  zekerheid  en  heb  ik  omtrent  een  tweede  slechts  vermoedens. 

Fig.  8  leert,  dat  daar,  waar  de  glazuurcellen  door  atrophie  te 

gronde  gaan  gelijk  lot  de  papillaire  laag  treft.  Het  waarschijn- 
lijkst is  natuurlijk,  dat  de  ondergang  van  het  voedend  weefsel 

(de  papillaire  laag)  den  ondergang  der  voedsterlingen  (de  glazuur- 

cellen) veroorzaakt.  Nu  kan  op  ruim  6  m.M.  van  het  wortel- 

einde  niet  op  den  duur  wreefsel  worden  vernietigd,  tenzij  steeds 
even  veel  wordt  aangevoerd  als  verloren  gaat ;  derhalve  moet  de 

papillaire  laag  zich  bewegen  in  de  richting  van  den  wortel  naar 

de  tandspits  en  daarbij  de  op  en  tusschen  de  papillen  liggende 

elementen  van  het  stratum  intermedium,  alsmede  de  knopvor- 
mers en  vezels  van  het  glazuurorgaan  medevoeren. 

Nu  schijnt  bovendien  het  pasgevormde  glazuur  bij  het  vol- 

ledig verkalken  een  trekkracht  in  de  richting  naar  de  tandspits 
uit  te  oefenen.  Zekerheid  heb  ik  daaromtrent  niet  kunnen  ver- 

krijgen. 

Ik  breek  hier  voor  enkele  oogenblikkeu  de  beschrijving  af, 

om  te  verhalen,  hoe  zich  gedurende  den  loop  van  het  onder- 

zoek mijne  opvattingen  van  het  geziene  gewijzigd    hebben.    Ik 
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meen  daardoor  den  lezer  beter  te  zullen  overtuigen  van  de  ge- 

grondheid mijner  besluiten.  Eeeds  in  den  aanvang  mijner  na- 

sporingen,  toen  ik  reeds  het  eigenaardig  voorkomen  der  glazuur- 

prismen  in  de  snij  tanden  der  rat  kende,  vond  ik  in  mediane 

doorsneden  der  kaken  van  pasgeboren  ratten  op  het  geheel  ge- 

vormde glazuur  een  laag  cylinder-epithelium  liggen.  De  aan  het 

glazuur  grenzende  vlakten  der  epithelium-cellen  waren  door  een 
dikken,  helderen  wand  met  dubbele  contouren  van  het  glazuur 

gescheiden.  De  heldere  deksels  vormden  een  samenhangend  vliesje. 

Eerst  later  maakte  ik  kennis  met  de  knoppen  der  protoplasma- 

cellen  van  het  glazuurorgaan  en  spoedig  daarop  werd  het  mij 

duidelijk  dat  de  dwarsstrepen  der  glazuurprismen  het  gevolg 

zijn  van  het  knopvormend  proces  der  protoplasmacellen.  In 
een  met  chroomzuur  behandelde  doorsnede  stootte  ik  toen  tot 

mijne  niet  geringe  verbazing  op  beelden,  zoo  als  ze  door 
waldeijer  in  het  Handbuch  der  Lehre  von  den  Geweben  beschre- 

ven en  door  wenzel  zijn  afgebeeld  *).  Een  verzameling  gladde 

vezels  zonder  eenig  spoor  van  dwarsstrepen  of  buikvormige  uit- 

zettingen, vormde  het  optisch  beeld  van  vezels  met  dwarsstre- 

pen, eenvoudig  doordien  de  strepen  kruiselings  elkander  bedek- 

ten. Aanvankelijk  zag  ik  geen  kans  deze  waarneming  in  over- 
eenstemming te  brengen  met  mijne  vroegere  ervaringen  omtrent 

het  knopvormend  proces.  Ik  waagde  toen  de  hypothese,  dat 

in  het  glazuur  tweeërlei  soort  van  vezels  voorhanden  is.  Het 

toeval  was  mij  gunstig;  in  hetzelfde  praeparaat,  waarin  dwars- 
strepen door  kruising  van  gladde  vezels  werden  gesimuleerd, 

vond  ik  een  builengewoon  dun  stukje  glazuur,  dat  aan  uit- 
schieten van  het  mes  bij  het  snijden  zijn  dunheid  te  danken 

had.  Het  zuur  had  daar  ter  plaatse  den  tand  minder  krachtig 

aangetast,  we.Uicht  omdat  de  tandkas  eenige  beschutting  ver- 

leend had.  De  llde  afbeelding,  die  met  minutieuse  zorg  naar 
de  natuur  is  geteekend,  doet  zien,  wat  bij  goed  centraal  licht 

en  scherpe  instelling  in  het  dnnne  stukje  is  waar  te  nemen. 

Dat  een  der  gladde  vezels  tamelijk  ver,  vrij  naar  buiten  uit- 
steekt, versterkt  mijns  inziens  de  bewijskracht  van  dit  praeparaat. 

*)  Untersuchungen  über  die  Entwickelung  der  Zahnsubstanzen  von  Dr,  E.  wenzel, 
1871,  fig.  17. 
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Een  dergelijke  bouw  van  het  glazuur  moet  zijn  grond  hebben 

in  de  wijze,  waarop  dit  weefsel  gevormd  wordt.  Het  onderzoek 

werd  nu  voortgezet  in  de  hoop,  dien  grond  aan  het  licht  te 

brengen. 

Men  houde  mij  de  opmerking  ten  goede,  dat  iemand,  die 

mijne  mededeelingen  wenscht  te  controleeren,  op  twee  moeie- 

lijkheden  moet  bedacht  zijn,  ten  eerste,  dat  sneden  door  met 

zuur  behandeld  glazuur  buitengewoon  dun  moeten  zijn  om  het 

beeld  van  fig.  11  te  kunnen  geven.  Als  in  de  dikte  der  snede 

vele  vezels  op  elkander  liggen,  schemeren  de  dieperen  min  of 

meer  door  en  zal  men  ovaal  buiken  en  insnoeringen  vinden. 

In  de  tweede  plaats  wijs  ik  nog  met  nadruk  op  de  bijzonder- 
heid, dat  sagittale  sneden  de  eerste  ontwikkeling  van  het  glazuur 

niet  kunnen  bevatten,  en  dat  dunne  mediane  sneden  tot  de  zeld- 

zaamheden  behooren.  Ik  acht  het  daarom  gelukkig,  dat  de 

bewijsvoering  voor  het  bestaan  van  gladde  en  gekorven  vezels 

in  het  glazuur  ook  op  minder  omslachtige  wijze  kan  geleverd 

worden.  Men  handele  als  volgt :  zeer  dunne  mediane  slijp- 

praeparaten  worden  onder  het  mikroskoop  behandeld  of  met  een 

verzadigde  oplossing  van  picrine-zuur  in  water,  of  met  een 
mengsel  van  spiritus  van  85  pCt,  99  vol,  en  sterk  zoutzuur,  1  vol. 

Men  doet  wel  met  zwakke  objectieven  zonder  dekglas  de  reactie 

te  volgen.  Meent  men  genoeg  gedaan  te  hebben  dan  wascht 

men  met  water  uit.  Blijkt  het  tegendeel  dan  belet  niets  op 

nieuw  te  beginnen.  Men  ziet,  nadat  het  zuur  genoegzaam  heeft 

ingewerkt,  tusschen  de  dwarsgestreepte  glazuurprismen  heldere 

gladde  vezels  voor  den  dag  komen ;  het  is  alsof  ze  door  zwelling 

de  gekorven  vezels  van  elkander  verwijderen  en  zich  modellee- 

ren  op  hunne  rozenkransvormige  buren  ;  hunne  oppervlakte  blijft 

echter  volkomen  vrij  van  dwarsstrepen.  In  picrine-zuur  heeft 
men  de  meeste  kans  de  gekorven  vezels  aan  den  rand  van  het 

praeparaat  geheel  te  zien  oplossen  en  de  gladde  vezels  te  behou- 

den (fig.  19).  Behandeling  met  karmijn  of  met  een  zeer  ver- 
dunde oplossing  van  haematoxyline,  waaraan  een  spoor  aluin  is 

toegevoegd,  heeft  ten  gevolge  dat  de  gekorven  vezels  naar  ge- 
lang der  gebruikte  kleurstof  of  zwak  rosé  of  sterk  paars 

worden  gekleurd,  terwijl  de  gladde  vezels  volkomen  kleurloos 

blijven, 

5* 
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De  afbeeldingeu  12  en  19  zijn  geteekend  naar  aldus  be- 
handelde praeparaten. 

In  de  cuticula  kan  men  contoaren  zichtbaar  maken  als  in 

fig.  9  zijn  afgebeeld  Den  volgenden  weg  heb  ik  daartoe  in- 

geslagen :  van  een  snij  tand,  die  24  uren  in  een  geringe  hoe- 

veelheid chroomzuur  van  1  pCt  was  gemacereerd,  werd  de  cu- 
ticula afgekrabt,  op  een  voorwerpglaasje  met  water  uitgespoeld 

en  met  karmijn  gekleurd.  Dergelijke  contouren  heeft  waldeijer 

reeds  daargesteld  door  de  verzilverings-methode.  Waldeijer 
meent  dat  deze  contouren  de  omtrekken  der  verhoornde  cellen 

van  het  uitwendig  epithelium  teruggeven  "*).  Dat  ik  het  met 
waldeijer  niet  eens  ben  blijkt  uit  het  vroeger  medegedeelde 

genoegzaam. 

De  dwarsstrepen  der  gekorven  vezels  vertoonen  een  bijzon- 
derheid, die  mij  veel  moeite  veroorzaakt  heeft.  Strikt  genomen 

zijn  het  geen  dwarsstrepen,  omdat  ze  met  de  lengteas  der  pris- 
men  een  scherpen  hoek  vormen. 

Uit  de  beschrijving,  die  ik  van  het  ontstaan  der  gekorven 

vezels  gegeven  heb,  volgt,  dat  de  bolletjes,  die  door  den  knop- 

vormer geleverd  worden  zich  telkens  iets  meer  naar  voren  moe- 
ten afzetten.  Men  zou  derhalve  mogen  verwachten  steeds  de 

teekening  van  fig.  19  te  zullen  terugvinden.  Vergelijkt  men 

met  laatstgenoemde  fig.  de  afbeeldingen  7,  8,  10,  12  en  13, 

dan  blijkt  dat  de  richting  der  dwarsstrepen  in  den  regel  eeu 

geheel  andere  is.  Met  een  immersielens  N°.  3  van  zeiss  is 
mij  gebleken,  dat  men  ook  bijna  altijd  een  instelling  kan  treffen, 

waarbij  streping  als  in  fig.  19  wordt  waargenomen.  Die  stre- 

ping is  echter  niet  zeer  duidelijk.  Door  verandering  der  in- 

stelling komen  nog  meerdere  strepingen  voor  den  dag.  Ge- 

woonlijk stelt  men  zoo  in  dat  de  strepen  het  beloop  heb- 
ben, dat  in  de  afbeeldingen  1 0  en  12  is  teruggegeven.  In 

fig.  20  heb  ik  getracht  uit  te  drukken  hoe  de  gekorven 

vezels  er  uitzien  bij  zeer  sterke  vergrootingen  en  tot  beter  be- 

grip in  fig.  21  hetzelfde  schematisch  afgebeeld.  Tk  hoop  hier- 
door duidelijk  gemaakt  te  hebben  wat  ik  bedoel,  n.  1.  dat, 

volgens    mijn    oordeel    de   streping,    die    het  scherpst  voor  den 

*)  Jlandbvch  der  Lehre  von  den   Geweben.  Erster  Band.  S.  S.  340,  347,  1871. 
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dag  komt  en  die  men  daarom  onwillekeurig  steeds  tracht  terug 

te  zien  gevormd  wordt  door  donkere  partijen  aan  de  voor-  en 

achterzijde  van  twee  onder  elkander  geplaatste  ellipsoiden.  Het 

praeparaat  dat  fig.  19  heeft  geleverd  is  aanzienlijk  dunner  dan 

de  praeparaten,  die  bij  de  fig.  10  en  12  belmoren,  ook  heeft  het 

zuur  het  dunne  praeparaat  meer  aangetast  dan  het  dikkere  van 

fig.  12. 

Wanneer  men  dergelijke  praeparaten  op  nieuw  aan  de  inwer- 

king van  zuur  blootstelt  of  dunne  slijp-praeparaten  onmiddelijk 

met  chroomzuur  van  J  pCt.  behandelt,  zwellen  de  gladde  gla- 

zuurvezels  meer  en  meer  op,  terwijl  de  gekorven  vezels  groo- 
tendeels verdwijnen.  Ze  vallen  ten  slotte  in  dunne  segmenten 

uiteen ;  hierbij  vertoont  zich  echter  het  merkwaardig  verschijnsel 

dat  de  segmenten  van  naast  elkander  liggende  vezels  samen  blij- 
ven hangen  en  vezelachtige  ligchaampjes  daarstellen,  als  in  fig.  14 

zijn  afgebeeld.  Ik  zal  ze  pseudo-vezels  noemen  om  uit  te  druk- 
ken dat  ze  morphologisch  niet  den  naam  van  vezels  verdienen, 

terwijl  men  hun  met  het  oog  op  hunne  gedaante  moeilijk  dien 

naam  kan  weigeren.  Indien  men  achtereenvolgens  de  afbeel- 
dingen 13,  19  en  14  beschouwt  en  opmerkt  dat  de  dikke, 

lange  ligchamen  in  14,  de  gladde  glazuurvezels  voorstellen  en 

de  kleine  dunne  gelegen  zijn  in  de  richting  der  dwars- 
strepen  van  afbeelding  19  wordt  duidelijk,  waarom  ik  aan  de 

pseudo-vezels  een  morphologische  beteekenis  ontzeg.  Ik  houd 

ze  voor  het  residu  van  een  verkalkingslaag,  die  oorspronke- 

lijk gevormd  is  door  samensmelten  der  reeds  tot  ellipsoi- 
den platgedrukte  knoppen,  die  bij  de  vorming  in  één  niveau 

waren  gelegen. 

De  hoofdzaken  dezer  mededeeling  laten  zich  in  de  volgende 

stellingen  beknopt  samenvatten : 

1°.  het  inwendig  epithelium  der  autoren  bestaat  voor  een  deel 
uit  waar  inwendig  epithelium,  waarvan  de  cellen  echter  spoedig 

hunne  kernen  verliezen  en  vezels  worden.  Tusschen  deze  ve- 

zels dringen  de  elementen  van  het  stratum  intermedium  in, 

die  zich  tot  cylindervormige  naakte  protoplasma-cellen  met 

groote  ovale  kernen  ontwikkelen  en  alterneerend  met  de  boven- 
genoemde vezels  in  het  gelid  staan ; 

2°.   de  inwendige  laag  glazuur  bevat  twee  soorten  van  vezels  : 
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1°.  zoogenaamde  gladde  vezels,  <He  door  verkalking  der  vezels 

van  het  glaz uur-orgaan  gevormd  worden,  en  2°.  gekorven  ve- 
zels, waarvan  elk  buikvormig  segment  door  metamorphose  van 

een  segment  der  protoplasmacellen  is  ontstaan.  De  segmenten 

der  protoplasma- cellen  worden  glashelder  en  kogelrond,  daarna 

afgeplat,  en  smelten  bij  het  verkalken  samen  met  de  in  het- 
zelfde niveau  gelegen  naburige  segmenten ; 

3°.  elk  segment  der  gekorven  vezels,  wordt,  doordien  het 

glazuur-orgaan  zich  iets  sneller  voortbeweegt  dan  de  tand,  iets 
meer  naar  voren  dan  zijn  voorganger  afgezet ; 

4°.  de  knopvormers  alleen  vormen  de  uitwendige  laag  gla- 
zuur; 

5°.  nadat  de  vorming  van  het  glazuur  geëindigd  is  verkrij- 
gen de  knopvormers  een  homogenen,  glashelderen  inhoud  en  een 

omhullend  vlies,  dat  aan  de  glazuurzijde  een  dikker,  glashelder 
deksel  vormt; 

6°.  de  glasheldere  deksels  der  knopvormers  vormen  door  sa- 

mensmelting de  cuticula  van  het  glazuur,  waarna  de  knopvor- 
mers hunne  kernen  verliezen  en  atrophieeren. 

Bij  den  mensch  en  bij  alle  dieren,  wier  glazuur  ik  onder- 
zocht heb  (rat,  konijn,  haas,  hond,  kat,  vleermuis,  zwijn,  rund, 

paard)  zijn  de  glazuurvezels  voorzien  van  dwarsstrepen.  Het 

moeilijkst  zijn  die  te  zien  bij  het  paard,  omdat  hun  afstand 

bij  dit  dier  buitengewoon  klein  is ;  gemakkelijk  zijn  echter  de 

dwarsstrepen  weer  waar  te  nemen  bij  nog  niet  geheel  ontwik- 
kelde blijvende  tanden  van  veulens.  Geïsoleerde  pas  gevormde 

glazuurvezels  van  veulens  vertoonen  bovendien  op  zijde  tand- 

vormige  uitsteeksels  tusschen  twee  op  elkander  volgende  dwars- 

strepen. 
Ik  had  aanvankelijk  het  voornemen  mijne  mededeeling  te 

doen  voorafgaan  door  een  overzicht  van  de  voornaamste  theoriën, 

die  ter  verklaring  der  glazuurvorming  zijn  gegeven.  Bij  de 

uitvoering  bleek  reeds  spoedig  dat  de  waarnemers,  die  het  in 

hoofdzaak  eens  zijn,  in  bijzonderheden  zoo  zeer  verschillen  dat 

een  referaat,  om  een  ieder  recht  te  laten  wedervaren,  niet  be- 

knopt kan  zijn.  Het  was  te  voorzien,  dat  de  vermelding  der 

meeningen  van  anderen  meer  plaats  zou  beslaan  dan  de  be- 

schrijving mijner  eigen  nasporingen. 
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Indien  er  nu  behoefte  bestond  aan  een  nieuw  historisch 

overzicht,  zou  ik  getracht  hebben  er  een  te  leveren.  Die  be- 

hoefte bestaat  echter  mijns  inziens  niet,  en  daarom  heb  ik  ge- 

meend wel  te  doen  door  niet  dan  bij  hooge  noodzakelijkheid, 

de  meeningen  van  anderen  te  bespreken. 

VEEKLARING  DER,  AEBEEL  DTNGEN. 

Fig.   1.  Zwakke  vergrooting.  Sagittale  snede  door  beide  kaken  vaneen 

pasgeboren  rat.     Het  glazuurzakje  in  de  voorkaak  zichtbaar. 

N.  H.  Neusholte. 

S.     T.  Snijtand. 

G.    Z.  Glazuurzakje. 

„      2.  Zwakke  vergrooting.    B/lt   Achterkaak    der    volwassen   rat- 
De  kaak  is  zoover  de  snijtaud  reikt  afgeslepen.    De  zwarte 

lijn   aan    den   buitenrand   van    den    tand  stelt  het  glazuur 
voor. 

* 
G.  U.  Gewricht-uitsteeksel. 

B.  S.  U.  bovenste  spier-uitsteeksel. 

O.  S.  U.  onderste  spier-uitsteeksel. 
G.    Z.  glazuurzakje. 

bij  L.  is  het  glazuur  reeds  volkomen  gevormd. 

„      3.  Zwakke   vergrooting.    Mediane    snede    door  het  worteleinde 

van  den  snijtand  van  het  volwassen  dier. 

K.  achterkaak. 

T.    P.  tandpulpa. 

G.  Z.  glazuurzakje. 
O.   B.  odontoblasten. 

H.  G.  O.  hals  van  het  glazuurorgaan. 

G.    C.  glaz uurcellen. 

„     4.  Sterke    vergrooting,    zeiss,    F.    Mediane     snede     door    den 

achterwand  van  het  glazuurzakje.     De  bovenste  cellen  pro- 
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lifereeren,  de  onderste  zijn  kernloos  en  worden  naar  beneden 
toe  steeds  korter. 

O.  B.  odontablasten. 

P.   C.  protoplasma-cellen    van    het  stratnm  intermedium. 

Fig.    5,  Sterke  vergrooting-,  zeiss,  F.  Mediane  snede  door  het  begin 
van  den  hals  van  het  glazuurorgaan. 

S.  J.  stratum  intermedium. 

„  6.  Sterke  vergrooting,  zeiss,  F.  Mediane  snede  door  den  hals 

van  het  glazuurorgaan. 

O.  B.     Odontoblasten. 

T.    J.     Tandivoor. 

G.   C.     Glazuurcellen     (knopvormers    en    vezels    om     den 

ander)    de   knopvormers    vertoonen  dwarsstrepen. 
S.     J.     Stratum  intermedium. 

„  7.  Matige  vergrooting,  zeiss,  D.  D.  Mediane  snede.  De 

verschillende  ontwikkelingstadia  van  het  glazuur  die  hier 

naast  elkander  geteekend  zijn,  liggen  in  het  praeparaat  op 

grooten  afstand ;  de  afmetingen  der  elementen  van  het 

glazuur  en  het  glazuurorgaan  zijn  juist ;  het  tandivoor  is 

te  smal  en  aanzienlijk  verkort. 

O.  B.  Odontoblasten. 

B.   C.  bloedcapillair. 
T.    J.  tandivoor. 

A.B.  CD.  de  inwendige  glazuurlaag. 

G.  V.  glazuurvezels  of  prismen. 

G.  C.  glazuurcellen. 
S.    J.  Stratum  intermedium. 

P1,P2,P3>ï>4>Ps»  Populaire  laag. 
Cc,  Cuticula. 

„      8.  Sterke    vergrooting,    zeiss,    F.   Mediane  snede,  6   m.M.  van 
het  worteleinde  verwijderd. 

C.  D.  grens  der  in-  en  uitwendige  glazuurlagen. 
Cc.  Cuticula. 

G.  C.  de  geatrophieerde  glazuurcellen. 

P.  de  geatrophieerde  papillaire  laag. 
K,  achterkaak. 
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Fig.    9.  Sterke  vergrooting,  zeiss,  F. 

Co  de  cuticula  geïsoleerd  en  op  zijn  plat  gezien ; 

door  behandeling  met  karmijn  zijn  contouren 

zichtbaar  geworden. 

„  10.  Sterke  vergrooting,  zeiss,  E.  Mediane  snede,  slijppraeparaat 

in  Canadabalsem.     Snijtand  der  voorkaak. 

ï.    J.  tandivoor, 

A.  B.  G.  1).  inwendige  glazuurlaag. 

C.  D.  grens  van  in-  en  uitwendige  glazuurlaag. 
X.  Y.  de  doorschemerende  cuticula. 

.,  11.  Sterke  vergrooting,  zeiss,  E.  Pas  gevormd  glazuur.  De 

donkere  gedeelten  zijn  zeer  dik,  de  heldere  uiterst  dun. 

Een  der  gladde  vezels  steekt  aan  den  rand  vrij  naar  buiten, 

„    12.  Sterke  vergrooting,  zeiss,  F. 

C.  D.     grens  der  in-  en  uitwendige  glazuurlaag. 
Cc.         Cuticula. 

Een  dun  stuk  oud  glazuur  door  slijpen  verkregen  is  eerst 

met  spiritus  en  zoutzuur,  daarna  met  karmijn  behandeld 

en  in  chloorcalcium-oplossing  bewaard. 

„    l'ó.  Sterke  vergrooting,  zeiss,  F. 

G.  V.     glazuur  vezels. 

Het   praeparaat   stelt  een   verkalkings-niveau    voor,  dat  ge- 
deeltelijk en  profil,  gedeeltelijk  op   zijn    plat  gezien  wordt. 

„    14.  Sterke  vergrooting,  zeiss,   F. 

Glazuur  na  langdurige  behandeling  met  chroomzuur  van 

1  pCt.  Drie  stukken  van  gladde  glazuurvezels  en  ver- 

scheiden pseudo-vezels. 

„    15.  Sterke  vergrooting,  zeiss,  F.     Drie  knopvormers. 

„  1G.  Sterke  vergrooting,  zeiss,  F.  Het  knopvormend  proces, 
half  schematisch. 

G.  V.     glazuurvezels. 

G.  C.     glazuurcellen. 
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Fig.  17.  Sterke  vergrootitig,  zeiss,  F. 

O.  B.     Odontoblasten. 

B.    0.     bloedcapillair. 

U.O.B.     Uitloopers    der    odontoblasten    aan  de    zijde  waar 

vroeger  de  glazuurcellen  lagen. 

„    18.     Sterke  vergrooting,  zeiss,  E.     Glazuur  van  den  mensch. 

„    19.  Sterke  vergrooting,  zeiss,  F. 

ï.    J.     tandivoor. 

G.   V.     glazuurvezels. 

Een    zeer    dun   stukje   glazuur  is    met  picrine-zuur,  daarna 

met    spiritus    en    zoutzuur    en    eindelijk    met    karmijn    be- 
handeld. 

Het  praeparaat  ligt  in  dammar-vernis. 

„    20.  Sterke    vergrooting,    zeiss,    F.    en    Immersie    N<>.'   3.     Het 
ontstaan  der  dwarsstrepen.     Half  schematisch. 

„    21.  Schema  van  het  ontstaan  der  dwarsstrepen. 
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CWEft 

DE  VRIJE  UITBREIDING  VAN  HET  GELUID. 

DOOR 

C    H.    C.   GRINWIS 

In  mijn  opstel  over  de  mechanische  theorie  van  het  geluid  *) 
werden  de  formulen  ontwikkeld  voor  de  beide  soorten  van  ener- 

gie der  geluidbeweging  bij  een  gelijkmatig  aangehouden  toon. 

Als  eerste  voorbeeld  van  toepassing  werd  de  ongestoorde  uit- 
breiding van  het  geluid  in  de  lucht  nagegaan ;  het  bleek  toen 

reeds  dat  zoowel  de  intensiteit  als  het  timbre  met  den  afstand 

veranderen.  De  intensiteit  is  niet  juist  omgekeerd  evenredig 

aan  het  vierkant  van  den  afstand,  het  timbre  verandert  op  eene 

vrij  zamengestelde  wijze. 

Bij  de  rekeningen  werd  de  intensiteit  van  het  geluid  bepaald 

door  de  energie  in  de  eenheid  van  volume,  terwijl  met  het  oog 

op  andere  onderzoekingen  omtrent  geluidsterkte  en  resonans 

door  mij  niet  de  werkelijke  energie  doch  de  gemiddelde  energie 

in  de  eenheid  van  volume  werd  aangenomen,  afgeleid  uit  de 

totale  energie,  die  in  eene  geluidgolf  aanwezig  is.  Alleen  bij 

deze  aanname  hebben  de  aldaar  verkregen  resultaten  omtrent 
intensiteit  en  timbre  beteekenis. 

Terwijl  nu  de  dus  uit  de  gemiddelde  energie  afgeleide  for- 
mulen tot  misverstand  kunnen  aanleiding  geven  en  mij  sedert 

gebleken  is  dat  in  het  geval  van  vrije  uitbreiding  de  werkelijke 

energie  voor  een  gelijkmatig  aangehouden  toon  zich  gemakke- 

lijk bepalen  laat,  heb    ik  dit    eenvoudig  doch  belangrijk  vraag- 

*)    Verslagen  en  Mededeelinyen,  Deel  VIII,  blz.  133. 
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stuk  //de  vrije  uitbreiding  van  het  geluid  in  de  lucht' '  aan  een 
nieuw  en  meer  uitvoerig  onderzoek  onderworpen ;  ik  kwam 

daarbij  tot  geheel  nieuwe  en  tevens  veel  scherper  resultaten, 

dan  door  de  benaderde  rekening  van  mijn  vorig  opstel  moge- 

lijk was. 
Onderstellen  wij  dat  de  geluidbron  zich  in  eene  kleine  ruimte 

bevindt,  van  daar  uit  zich  spherische  golven  verbreiden  en  be- 

schouwen wij  achtervolgens,  Ie  de  intensiteit  van  het  geluid, 

2e  de  energie  in  elke  normale  golfruimte  aanwezig,  'ie  de  ver- 
deeling der  beide  soorten  van  energie,  4e  de  verandering  van 

het  timbre. 

le.  De  intensiteit  van  het  geluid, 

Nemen  wij  met  helmholtz  voor  de  potentiaal  der  geluidbe- 

weging op  een  afstand  r  van  het  centrum  en  op  den  tijd  t, 

„  Cos  k  (r-a  t) 
V=C   i     (1) r 

waarin  k  =  — ,  A  de  golflengte,  a  de    snelheid  van  het  geluid A 

en  C  eene  constante  is. 

Nu  vonden  wij  vroeger  *)  zoo  xp  de  snelheidspotentiaal 
eener  geluidbeweging,  voor  de  potentiële  energie  E,  voor 

de  actuele  energie  T  en  voor  de  totale  energie  U  in  een 

volume  v  op  den  tijd  t  aanwezig,  als  q0  de  normale  dichtheid 
der  lucht  is, 

%a%)  \dt  j 

-Mi'- 
hierin  duidt  N  de  normaal  aan  het  oppervlak 

(/,  =  constante 

aan. 

")  t.  n.  p.,  blz,  136  en  137. 
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Uit  de  in  (1)  gegeven  waarde  voor  \p  werd  nu  hieruit  af- 

geleid voor  de  totale  hoeveelheid  energie  dXJ,  die  op  den  tijd  t 
m  eene  oneindig  dunne  spherische  laag  op  een  afstand  r  van 

de  geluidbron  aanwezig  is  *). 

(1      2tt  /8tt2      1  \      .  ) 
rfU=2^0C3    -+—sinUtr-at)+[  —  — -  \*in*k{r-at)    dr  .  .(2) 

( /■"     '/*  a  \K        r  j  ) 

Deelen  wij  de  beide  leden  dezer  vergelijking  door 

d  v  =  4  n  r  6?  «*. 

zoo  volgt : 

r/U     o0  C'iStt'  .  n  2tt  1       "  ) —  =  —  ji  —-^$in~k(r-o t)-\-  —s !7i-l k{r~at) — -cm2k{r-al)\   .  .  (3) 
d  v      %  r  {  l  rl  r"  ) 

dU 

De    uitdrukking        zou  men  kunnen  noemen  de  dichtheid d  v 

der  energie  in  het  volume  element  dc\  het  tweede  lid  van  (3) 

stelt    dus    de    dichtheid    der  energie  in  de  punten  der  ruimten 

voor,  die  op  een  afstand  r  van  de  geluidbron  verwijderd  zijn. 

Deze  uitdrukking  nu  is  functie  van  r  en  t;  bepalen  wij, 

zooals  gebruikelijk,  de  intensiteit  der  trillende  beweging  en  dus 

de  intensiteit  van  het  geluid  door  de  gemiddelde  waarde  der 

energie  voor  eene  trillingsperiode  te  nemen. 

Noemen  wij  de  dus  bepaalde  intensiteit  van  het  geluid  op 
den  afstand  /  I,  zoo  is  : 

H-T 
1  fdV 

]=-\—dt   (4) 
1        Tj  rtv  K  J 

terwijl  als  d\J  de  gemiddelde  energie  gedurende  den  trillingstijd 
in  een  volumeelement  dv 

dV  =Idff>  .   .   (5) 

*]  t.  a.  p.,  bl.  140,  form.  (4j. 
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de  intensiteit  I  wordt,  wegens  (3), 

t 

Nu  is 

*+T 

~  ƒ  sm2  k(r-at)dt  =  - — — -  5  sin  ik{r-  a  t)  -—  %k{r-at) 1  ƒ  4*akT  I 

1  1 
  — .  ZakT  ==  - 

—  f  52 sin  %k{r  —  at)dt 

t+T 

  —[cos  Zkir-at)       =    0 aki  \  j 

en 

*+T 

—  f  6-ö^2  klr-a 

2tt 

«jfcT  »  «.—  T  -=  27T 

t)db^  —  — —  6>m  2  £ (f-a  /)  -f  2  k (/•  - a*) 4  a  k  1  [ 

<-t-T 

djï+>«*-i" 
Dus  volgt  voor  de  gemiddelde  dichtheid  der  energie  gedu- 

rende den  trillingtijd  T,  dat  is  voor  de  intensiteit  van  het 

geluid 

i.-*^  +  1 2  r'(  X'     'ir' 
ga.? 

4  r2 8*1* 

!      +       j 

a? 

(8  TT
2 

r'    I   V     '     r* 

(7) 
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De  intensiteit  van  het   geluid  in  een  punt  op  den  afstand   r 

van  de  bron  is  dus  niet  eenvoudig  evenredig  aan    — ;     dichter 

bij  de  bron  is  ze   betrekkelijk    grooter,  m.  a.  w.  en  dit  blijkt 

,      .    dl 
terstond  uit   — ,    de   intensiteit    van  het  geluid  neemt  met  den dr 

afstand  sneller  af  dan  de  gewone  regel  aangeeft. 

Tntusschen    is  die    afwijking  van  de  eenvoudige  wet  voor  de 

afstanden  waarop  men  gewoonlijk  geluid  waarneemt  zeer  gering. 

Schrijven  wij   (7)  onder  den  vorm 

1 &W91 
en  nemen  wij  r  =  mk,  zoodat 

A'
 

I=  "ri8*'+^   W- 

Zoo  blijkt,  dat  voor  mas4,5...10,  dat  is  op  afstan- 

den   r  ->  4  A,  5  l9  .  . .     10  X,    de    term    8  n2  =  78,957    met 

—  ,—    ,...   vermeerdert  wordt,  zoodat  dit  verschil  spoe- 
16      25  100  l 

dig  onmerkbaar  wordt.     Blijkt  dus  uit  onze    beschouwing,  dat 

de  gewone  wet  niet  absoluut  juist  is,  de  afwijking  heeft  alleen 

beteekenis  voor  afstanden,  die  binnen  eene  golflengte  vallen. 

T> 

Merken  wij  nog  op  dat  voor  groote  afstanden  volgt :  I=— - — 

dan  is  I  niet  alleen  omgekeerd  evenredig  aan  het  vierkant  van 

den  afstand  maar  ook  aan  het  vierkant  van  de  golflengte. 

2e.  De  energie  in  elke  normale  golfruimte  aanwezig. 
In  ons  vroeger  opstel  is,  zoowel  bij  de  bepaling  der  totale 

energie  in  iedere  golf  aanwezig  als  bij  die  der  verdeeling  van 

beide  energiën  stilzwijgend  aangenomen  dat  de  afstand  der  golf, 

waarin  men  die  energie  beschouwt  tot  de  bron  zeer  groot  is, 

in  vergelijking  met  de  golflengte  zulks  blijkt  uit  de  bepaling 

der  integralen  voor  deze  gevallen   *). 

*)  t.  a.  p.,  bl.  139  en  141. 
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Onderzoeken  wij  thans  de  hoeveelheid  energie,  die  zich  in 

eene  normale  golfruimte  bevindt  op  willekeurigen  afstand  van 

de  bron      Door  normale  golfruimte  verstaan   wij   een  spherische 

laag,    waarvan  de  breedte  l  —  -    is. 

Uit  de  waarde  van  xp  in  (1)  gegeven,  volgt  voor  de  verplaatsing 
van  een  luchtdeeltje 

I d  V'  n  sw  k(r-at)  —  kr  cos  k{r-a  t) 
—  d  t  =  ü   
dr  akr~ 

hieruit  blijkt  dat  de  punten  voor  welke  die  verplaatsing  gelijk- 

tijdig verdwijnt  niet  op  een  afstand  l,  doch  op  een  van  /•  af- 
hankelijken  en  daarmede  toenemenden  afstand  liggen.  Airy  die 

dit  onderwerp  op  andere  wijze  behandelde  *),  kwam  tot  het- 

zelfde resultaat  en  spreekt  van  een  gewijzigde  golf  van  eigen- 
aardig karakter,  met  van  punt  tot  punt  veranderlijke  lengte  en 

dus  ook  snelheid  van  voortplanting,  daar  T,  bepaald  door  het 

aantal  trillingen  aan  den  oorsprong  in  de  eenheid  van  tijd,  on- 

veranderd blijven  moet.  De  bepaling  der  energie  in  die  gewij- 
zigde golf  is  wegens  de  complicatie  der  rekening  bezwaarlijk, 

waarom  wij  ons  alleen  met  de  bovengenoemde  normale  golf- 
ruimle  zullen  bezig  houden 

Yoor  ons  doel  is  het  voldoende  zoo  wij  de  gemiddelde  ener- 

gie, die  zich  in  die  golfruimte  gedurende  een  trillingstijd  be- 
vindt, berekenen. 

Noemen  wij  deze  U,  zoo  zal,  daar  haren  waarde  terstond 

volgt  uit  die  voor  I  in  (7)  gegeven,  dewijl  toch 

U  «r  jldv 

er  volgen. 

H-> 

f  l  8  n~ u  =  e0*c*|         v  ̂ ylr 

l  8  ri1  l 
r+X) 

*')  On  Sound.  London  1868.  Art.  50. 
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Zij  is  dns  afhankelijk  van  den  afstand  r,  nadert  echter  voor 
groote  afstanden  meer  en  meer  tot 

•  Ü=^C*   (10) 

welke  waarde  overeenstemt  met  de  vroeger  gevondene  con- 

stante energie  in  zulk  eene  golfruimte  op  een  bepaald  oogen- 

blik  *). 
Het  in  (9)  gevonden  feit,  dat  de  energie  in  de  normale 

golfruimte  minder  wordt  is  zeker  belangrijk  genoeg.  In  hoever 

dit  merkwaardig  resultaat  verklaard  moet  worden  uit  eene  groo- 
tere snelheid  van  voortplanting  der  gewijzigde  golf,  wanneer 

r  toeneemt,  dan  wel  uit  eene  omzetting  der  energie  van  geluid 

in  energie  der  luchtlagen,  waarin  zich  de  golven  voortplanten, 

kunnen  wij  nog  niet  volledig  aangeven. 

Bij  de  blijkbaar  zeer  zamengestelde  geluidbeweging  in  het 

hier  behandelde  geval,  achten  wij  de  laatste  onderstelling  om 

meer  dan  eenereden  de  meest  waarschijnlijke.  Wij  wagen  daarom 

de  hypothese  dat  bij  een  muziekalen,  steeds  aangehouden  toon, 

wiens  beweging  aan  bepaalde  wetten  voldoen  moet,  met  de 

uitbreiding  van  het  geluid  eene  voortdurende  warmteontwikke- 
ling  gepaard  gaat,  die  snel  afneemt,  wanneer  de  afstand  tot 

de  bron  grooter  wordt. 

3e    De  verdeeling  der  beide  soorten  van  energie. 

Zonder  moeite  gelukt  eene  strenge  bepaling  van  de  hoeveel- 
heid energie  van  elke  soort  in  de  normale  golfruimte  op  een 

bepaald  oogenblik.  Voor  de  potentiële  energie  vinden  wij  als 

vroeger  f). 

E  —  Sti^O  =  —^C2   (11) A 

de  actuele  energie  is  : 

*)  t.  a.  p.,  bl.  139,  form.  (3). 
t)  t.  a.  p.,  bl.  138. 

VERSE.    KV    MEDED.    AFD.    NATUURK.    2dc    KEEKS.    DEEL    IX. 
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bestaat  dus  uit  twee  deelen ;  voor  het  eerste  deel  vinden  wij  *) 

1  f    /  ty 

27ie0CWA(/-aO)    _  2rcg0  AC» 

£mn  2  k{r-at)  +  2  cos*k{r-aty 
r 

r-R 

-os2  &  (r  -  a  f) 

het  tweede  deel  is  als  vroeger: 

-  Qo  k2  J  y*dv 

dus 

4  TT8  Qi 

47T3e( 
2nQ0lCy 

T-  ~r^  C'   +         "    _     «^(r-aQ   (12) A  r(/+A) 

Uit  (12)  blijkt  dus,  dat  steeds  de  actuele  energie  grooter 

is,  dan  de  potentiële  energie,  dat  dit  verschil  bij  grooter 

waarde  van  r,  zelfs  bij  zulke  waarop  men  gewoonlijk  geluid 

waarneemt,  waarbij  r  grooter  dan  eene  golflengte  is,  spoedig 

onmerkbaar  wordt  en  verdwijnt  voor  r  oneindig;  de  actuele 

energie  neemt  dus  bij  grooter  afstand  snel  af  en  nadert  tot  de 

constante  waarde  der  potentiële  energie. 

Het  gezegde  wordt  duidelijker  zoo  wij  r  =  m  a  stellen,  dan  is 

T   ̂ lüio   c2    L    ,    ,     co
8*k(r-at) A 

(13) 
m  {ril  -f-  1 ) 

Wegens  den  noemer  m  (m  -f-  1)  zal  dus  het  tweede  deel  bij 
den  kleinen  teller  spoedig  onmerkkaar  worden. 

Yoor  de  totale  energie  in  de  golfruimte  op  een  willekeuri- 

gen  tijd  t,  geven  (11)  en  (12). 

U  =  E  +  T  =  ̂ C»  +  ̂ f  ooéHr-at) 

^LRo  D,  L,  +  eo*Hr-at)
 X  m(m  -\-  1 ) 

(14) 

*)  t.  a.  pi.,   bl.  139. 
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Wij    zien    dus  dat  de  waarde    bij  groote  afstanden  meer  en 
meer  tot 

nadert  zooals  vroeger  gevonden  is. 

De  juiste  waarde  van  U  is  echter  veranderlijk  met  den 

tijd;  om  de  gemiddelde  waarde  gedurende  den  trillingstijd  te 

bepalen  merken  wij  op,  dat 

—     I    cos2  k(r-at) 

t 

W 
zoodat  de  gemiddelde  waarde  van  U, 

8ti3oC2 U   «    —f—    + \tizqC>  nQo  AC2 

(r  +  X) 

=    Qo  Ti  ü       -r "    + A      '     r(r+A)| 

in   volmaakte    overeenstemming    met    het    hierboven  onder  (9) 

gevondene. 
Yoor  de  verdeeling  der  energiën  in  een  vierde  deel  eener 

normale  golfruimte,  zullen  wij  thans  in  geene  bijzonderheden 

treden;  wij  verwijzen  daartoe  naar  ons  vroeger  opstel. 

Alleen  zij  opgemerkt  dat  zoo  r  niet  zeer  groot  is,  gelijk 

daar  is  aangenomen,  doch  willekeurige  waarden  heeft,  dit  op 

het  resultaat  voor  E  geen  invloed  heeft,  T  zal  echter  eene  an- 
dere waarde  krijgen,  daar  de  tweede  term  uit  het  tweede  lid 

niet  meer  mag  worden  verwaarloosd. 

4e.  De  verandering  van  het  timbre. 
Noemen  wij  van  een  zamengestelden  toon  de  enkele  toonen 

zijne  partiele  toonen,  waarbij  de  grondtoon  als  eersten  partiele 

toon  wordt  aangemerkt,  zoo  zal  de  waarde  van  I  voor  den  pen 

partielen  toon  ingevolge  (7)  wanneer  wij  8  7r2  =  c2  stellen,  ge- 
geven worden  door  de  vergelijking 

6* 
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h 

Het  timbre  voor  een  zamengestelden  toon  wordt  het  doel- 

matigst beoordeeld  door  iedere  partiele  toon  met  den  grondtoon 

te  vergelijken,  welken  laatsten  wij  zonder  indices  zullen  schrij- 

ven en  wij  krijgen  zoo  voor  het  timbre  van  den  pen  partielen 
toon  : 

lp        (IkpVU'r*  +  Kp 
_  P "f- ï  ""  \^A/   (c2  r*  +  l 

(15) 

deze  meest  algemeene  waarde  is  blijkbaar  functie  van  r,   zoodat 

het  timbre  met  den  afstand  tot  de  geluidbron  verandert. 

Voor  r  =  0,  nabij  de  bron,  wordt 

A  8 

«o     __jV_ 

'~  A2 

voor  r  oneindig  volgt 

Zoo  men  de  constante  A^  =  k  A  stelt,  volgt : 

voor  r  =  o 

«p  =  &* voor  r  =  qc 

K  p 

de  laatste   waarde   is   de  limiet,    waartoe    het  timbre  nadert  en 

die  het  spoedig  zeer  nabij  komt. 

Zijn  de  partiele  toonen  harmonisch  en  is,  zooals  in  dit  geval 

ondersteld  mag  worden,  Xp  sa  -  A,  zoo  volgt : P 

(«,)=*'*•   (16). 

Uit  deze  formule  blijkt    de    belangrijke  regel  dat  het  timbre 

of  de  relatieve    intensiteit  van  den  pen  partielen   toon  met  den 
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afstand  grooter  wordt  en  wel  dat  die  relatieve  intensiteit  spoe- 

dig tot  een  limiet  nadert,  waarbij  zij  p1  maal  grooter  is  dan 
aan  de  bron,  m.  a.  w.  de  relatieve  intensiteit  of  het  timbre 

van  boventoonen  is  op  afstand  le  evenredig  aan  het  timbre 

bij  de  bron,  2e  omgekeerd  evenredig  aan  het  vierkant  van  de 
golflengte  dier  boventoonen.  Dezelfde  relatieve  intensiteit  als 

bij  de  geluidbron  wordt  volgehouden,  doch  nu  p2  maal  grooter. 
Is  de  intensiteit  der  verschillende  partiele  toonen  bij  de  bron 

dezelfde  en  gelijk  die  van  den  grondtoon,  zoo  nadert  het 
timbre  op  afstand  tot: 

w=y   (17) 

wordt  dus  eenvoudig  door  het  vierkant  in  het  ordegetal  van 

den  partielen  toon  aangegeven.  Het  timbre  is  dus  op  afstand 
scherper  dan  bij  de  bron. 

Gaan  wij  verder  den  overgang  van  het  timbre  van  de 

waarde  bij  de  bron  tot  hare  eindwaarde  meer  bijzonder  na. 

Meten  wij  daartoe  r  in  golflengten  van  den  grondtoon  en  stel- 
len wij  dus  in  (15) 

=  m  X 

zoo  volgt,  daar 

Ap       A 

,„    [c*m*  p'  +    1  ) 
"f  "  h  K~hrr   18> (    c2  m    -j-  1    ) 

Voor  c2  hare  waarde  8712  =  78.957  of  voor  een  beter  over- 

zicht kortweg  80  stellende,  volgt 

an  =  k 2  (80mV  +  l) 
80  m2  +  1 

hieruit  volgt  onmiddellijk,  dat  reeds  voor  den  afstand  van  eene 

golflengte,  of  voor  m  =  J ,  ap  bijna  hare  grenswaarde  k?  p- 
heeft  bereikt. 

De  verandering  van  het  timbre  heeft  dus   hoofdzakelijk  bin- 
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nen  de  eerste  golf  plaats;  om  deze  te  beoordeelen  is  het  doel 

matig  de  verhouding 

te  beschouwen,  dat  is  de  verhouding  van  het  timbre  op  wil- 
lekeurigen  afstand  tot  zijne  eindswaarde  ;  m.  a.  w.  de  breuk, 

die  aangeeft  welk  deel  van  zijne  eindwaarde  het  timbre  reeds 
bereikt  heeft. 

Wij  krijgen  dan  wegens  (16) 

c2m  p2  -f-  1 

of  }   (19) 
c2r2p2  +  X2 

h (cV+AV 

Uit  het  verdwijnen  van  den  factor  k2  blijkt  dat  die  waarde 
geheel  onafhankelijk  is  van  de  relatieve  intensiteit  bij  de  ge- 

luidbron. Teller  en  noemer  der  laatste  formule  door  p2  deelende, 
blijkt  dat  voor  een  zelfden  afstand,  de  waarde  van  fip  te  klei- 

ner is,  naarmate  p  grooter ;  de  hooge  boventoonen  bereiken  het 

langzaamst  hunne  eindwaarde,  terwijl  de  waarde  van  fin  voor 

zeer  hooge  boventoonen  wordt 

^JT^Ïc   <19*>- 
Eene  graphische  voorstelling  der  krommen 

c*p*x   +  X 

'k 

c*x2  +  X' en 

g  c2p2x2  +  V **  =  l  (c2x2  +  X')p2 

waarin  x  de  afstand  tot   de  bron,  geeft    terstond  een  overzicht 

van  het  geheel. 

Berekening  geeft  het  volgende: 

Uit    de    eerste   formule  (19)  blijkt,  dat    reeds  voor  m  =~, 



(   «7  ) 

dat  is  voor  een  afstand  r  =  -  X  (waarin    als    altijd  X  de  golf- S3 

lengte    van   den    grondtoon)    het  timbre  bijna  zijne  eindwaarde 

bereikt  heeft.     Wij    krijgen  dan    voor  de    verschillende  partiele 
toonen,  d.  i.  voor 

p  =          2 3 4 5 10 

|5  =     0.964 0.957 0.955 0.954 0.9528 

Op  korteren  afstand  wordt  eerst  het  veranderlijk  timbre  merk- 

baar, zoo  als  uit  het  volgende  overzicht  blijkt,  waarbij  c*  =  cSO 
genomen  is, 

r 
voor  m  —  - l 

1 
=  10 1 

8 

1 

5 

1 

I 
1 

ÏÏ 

v  t 
is 

2    /5  =  0.58 0.66 0.S2 
0.87 

0.92 
3            0.50 0.60 0.78 0.85 0.91 

4            0.48 0.58 
0.77 0.84 0.90 

6             0.46 0.57 0.77 0.84 0.90 

10  0.45  0.56  0.76  0.83  0.90 

Het  blijke  dus  dat  voor  hooge  boven  toonen  op  zeer  korten 

afstand  de  verandering  het  aanzienlijkst  wordt.  Al  wat  hier 

omtrent  het  timbre  gezegd  is,  onderstelt  dat  men  den  invloed 

der  wrijving  der  lucht  niet  in  rekening  brengt.  Helmholtz 

vond  *)  dat  om  de  verzwakking  der  geluidgolven  door  de  wrij- 
ving der  lucht  in  rekening  te  brengen,  men  de  intensiteit  met 

den  factor 

■ —  4  7T2  n~  8'r 

e 

*)   Verhandlungen    des   nat.   historisch    mediz.    Vereins.   zu    Heidelberg.   18G3 
S.  257. 
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moet  vermenigvuldigen,  waarin  n  het  trillingsgetal,  5  de  wrij- 

vingsconstante  aanduidt,  die  volgens  stokes  =2.946  mm.  is, 

als  men  de  seconde  als  tijdseenheid  bezigt.  De  bereking  van  dien 

factor  leert  dat  alleen  de  zeer  hooge  toonen  spoedig  aanzienlijk 

verzwakt  worden ;  zulks  kan  rekenschap  geven  van  den  indruk,  die 

een  zamengesteld  muziekale  toon  op  afstand  op  ons  maakt; 

deze  zaak  dient  echter  wel  onderscheiden  te  worden  van  het  hier- 

boven gevondene.  Wij  bepaalden  alleen  de  verandering,  die 

het  timbre  van  den  toon  ondervindt  op  korten  afstand  van  de 

bron  en  onafhankelijk  van  elke  luchtwrijving.  De  relatieve  in- 
tensiteit was  dan  reeds  op  betrekkelijk  korten  afstand  voor  den 

pen  partielen  harmonischen  toon  p2  maal  grooter  dan  aan  de  bron 
zelve. 

Wanneer  wij  nu  de  uitkomsten  verkregen  in  de  vier  behan- 
delde onderdeelen  zamenvatten,  hebben  wij  : 

le.    Voor  de  intensiteit  van  het  geluid Q°  o"  ƒ 
8  ?t2  i 

4r-a   {   V 

+?l 

2e.  Voor  de  gemiddelde  waarde  der  energie  in  elke  normale 
golfruimte  aanwezig 

Q°C'
 

8  7T2  A     i      -J   IL 
A2    ̂   r{r  +  X)1 

8e.  Voor   de    verdeeling  der  beide  energiën  in  elke  normale 

golfruimte  wanneer  wij  hare  gemiddelde  waarden  nemen : 

_      4  7i3g0C2 
E==~T~ ui. 

T=^0C2 

4  n 

\     A  r{r  +  X) 

4e.  voor  het  timbre  van  den  pen  partielen  toon: 

8-_(*V|,jcV  +  V|  iv 
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Dit  zijn  de  juiste  waarden  dier  vier  grootheden.     Bij  toene- 
mende waarden  van  r  naderen  zij  zeer    spoedig  tot : 

(I)  =  "TTT   (I«) 

-  8  rc3  p„  c' 

W=— f—   (iy 
-  4  TT3  Qn  C* 

(E)  =  (T)  =  — f°—   (in.) 

Waarin  a/  het  timbre  van  den  pen  partielen  toon  bij  de  bron. 

Deze  vier  laatste  eenvoudige  wetten  gelden  dus  bij  benade- 
ring reeds  op  korten  afstand  van  de  bron.  Tusschen  de  bron 

en  dien  afstand  heeft  een  overgang  plaats,  die  door  de  vier 

eerste  formulen  wordt  aangewezen.  De  geluidsenergie  in  eene 

kleine  ruimte  ontwikkeld  deelt  zich  aan  de  omringende  lucht 

mede,  doch  terwijl  dan  eeu  golfstelsel  gevormd  wordt  en  daar- 
mede eene  andere  wijze  van  beweging  intreedt,  geven  de  vier 

eerste  waarden  rekenschap  van  den  overgangstoestand  —  een 

toestand  die  strikt  genomen  tot  op  oneindigen  afstand  voort- 
duurt, doch  voor  elk  dier  vier  grootheden  slechts  overwegende 

beteekenis  heeft  in  eene  betrekkelijk  kleine  bolvormige  ruimte, 

waarvan  de  geluidbron  het  middenpunt  is. 

Utrecht,  December  1874. 



BOUWSTOFFEN  VOOR  DE  GESCHIEDENIS 

DER 

WIS-  EN  NATUURKUNDIGE  WETENSCHAPPEN 

IN  DE  NEDERLANDEN. 

DOÜR 

D.    BIERENS    DE   HAAN. 

VII.    Simon  van  der  Eycke. 

1.  In  het  laatste  gedeelte  der  zestiende  eeuw,  ontstond  er  in 

de  mathematische  wereld,  hetgeen  men  zoude  kunnen  noemen: 

eene  epidemie  van  cirkelquadraturen,  dat  wil  zeggen  van  of  ge- 

heel valsche,  of  werkelijk  benaderende  bepalingen  van  de  verhou- 
ding van  den  omtrek  tot  de  middellijn  des  cirkels.  In  den 

regel  echter  waren  de  grondslagen  deze  bepalingen  niet  zuiver, 

de  afleiding  zelve  weinig  wetenschappelijk.  Ook  ons  land  bleef 

niet  vrij  van  deze  besmetting.  En  wanneer  het  mijn  voornemen 

is,  daarover  het  een  en  ander  onderzoek  mede  te  deelen,  zal 

het  wel  noodig  zijn,  om  deze  opstellen  met  eenige  woorden  te 

rechtvaardigen.  Daartoe  zij  het  echter  genoeg  er  op  te  wijzen, 

vooreerst,  dat  het  in  die  dagen  juist  de  bekende  geleerden  wa- 
ren, die  zulks  beproefden ;  ten  anderen  en  voornamelijk,  dat  de 

strijd  daartegen  door  de  wiskundigen  van  naam  werd  aanvaard, 

en  veelal  aanleiding  gaf  tot  soms  groote  vorderingen  op  weten- 
schappelijk gebied.  Iedere  zoodanige  cirkelquadratuur  werd  op 

die  wijze,  laat  ons  zeggen  haars  ondanks,  een  vuurwerk  in  de 

wetenschap,  dat  zijn  licht  deed  schijnen  over  de  mannen,  die 

zich  toen  ter  tijde  aan  hare  beoefening  wijdden,  en  over  de 

wijze    en    de    methoden,    waarop    toen  die  wetenschap  werd  be- 
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oefend.  Of  ook,  zulk  eene  cirkelquadratimr  werd  een  middel- 

punt, waaruit  onderscheidene  belangrijke  geschriften  en  ontdek- 
kingen ontsprongen  langs  allerhande  verschillende  wegen. 

De  eerste  van  zoodanige  proeven,  waarmede  wij  hier  willen 

aanvangen,  is  die  van  simon  van  der  eycke. 

2.  Deze  simon  van  der  eycke  werd  ook  wel  genoemd  (en 

noemde  zich  zelven  ook  wel,  naar  de  gewoonte  dier  dagen)  si- 
mon a  quercü,  simon  du  chesne,  soms  eenvoudig  duchesne.  Yan 

zijn  levensloop  is  slechts  weinig  bekend.  Wij  zullen  zien,  dat 

hij  in  1584  te  Delft  woonde,  en  dat  hij  in  1603  nog  leefde. 

Hij  was  geboren  te  Döles;  maar  was  toch  meer  nederlander 

dan  franschman,  althans  naar  zijn  stijl  van  schrijven  te  oor- 
deelen.  Zijn  schrijven  in  het  fransch  is  dikwerf  niets  beter  dan 

woordelijk  vertaald  hollandsch ;  zooals  wij  straks  meermalen  de 

gelegenheid  zullen  hebben  op  te  merken.  Waarschijnlijk  was 

zijne  familie  wegens  hare  godsdienstige  gevoelens  naar  ons  land 

gevlucht :  men  zegt  althans,  dat  hij  een  streng  calvinist  is  ge- 
weest. Trouwens  in  de  voorreden  van  zijn  straks  te  behandelen 

werk  //Quadrature  du  cercle"  zegt  hij,  sprekende  van  al  het- 

geen Prins  willem  1  deed  en  leed,  //  a  Fimita-  ||  tion  d'icelluy 
mesme,  pour  la  parole  duquei  exposez  jours  ||  &  nuicts  vostre  per- 

sonne  en  infinitz  d'angers,  (sic)"  en  aan  het  einde  dier  voor- 

rede spreekt  hij  van  //son  Eglise  affligiée.,1 
Terwijl  hij  dit  werk  zelf  eindigt  met  de  woorden : 

t/Reiidant  gr  aces  fy  louanges  a  l' Eternel,  duquei  toutes  \\  cho- 
ses    procedent,    ty    auquel    toutes    choses   sont   fmalement  ||  re- 

uocquées,  Par  Jesus-Christ  son  Filz  vnic-  jj  que  nostre  saulueur 

et  redempteur  |)  auec  son  sainct  Esprit.  j|  Amen.'1 
3.  Uit  deze  weinige  bijzonderheden  blijkt  echter,  dat  hij 

niet  verward  moet  worden  met  zijnen  naamgenoot  simon  van 

der  eycke,  ook  wel  genoemd  simon  brabant  a  quercu  :  hoezeer 

het  zeer  wel  mogelijk  is,  dat  zij  bloedverwanten  waren.  Deze 

was  te  Brussel  geboren,  werd  zanger  aan  de  St.  Stephanskerk 

te  Wien,  en  daarna  kapelmeester  bij  ludovicus  sforza,  Her- 

tog van  Milan  tot  aan  1508;  waarna  hij  dezelfde  betrekking 
bleef  bekleeden  onder  diens  zoon  maximilianus.  Hij  schreef  toen 

een  bekend  werk  over  de  muzijk  //Opusculum  Musices  de  Gre- 

goriana  et  "Figurativa  et    Contrapuncto  Simplici,  cum  Exemplis. 
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Viennae,   1509  in  d»*1';  waarvan  er  een  tweede  druk  verscheen 
in   1518  te  Landshut  in  8°. 

4.  Onze  simon  van  der  eycke  behoorde  tot  de  eersten,  die 

zich  bezighielden  met  het  vraagstuk  //van  de  Oost-  en  West- 

vindinge,"  zooals  het  toenmaals  heette,  dat  is  van  het  bepalen 
der  lengte  op  zee.  Dit  blijkt  uit  eene  vrij  belangrijke  Kesolutie 

van  de  staten  van  Holland,  gedateerd  12  September  1595  l) : 
waartoe  het  verzoek  om  een  privilegie,  dat  van  der  eycke  had 

ingezonden,  aanleiding  gaf.  De  mededingers  schijnen  geweest 

te  zijn  plancius,  sieuwertsz  en  p.  r.  twisk,  mannen,  wier  naam 

in  de  geschiedenis  der  wetenschappen  niet  onbekend  is.  Uit  de 

bewoordingen  en  de  voorwaarden,  die  in  deze  Eesolutie  voor- 
komen, blijkt  genoegzaam,  welk  belang  men  reeds  toen  ter  tijde 

in  dit  vraagstuk  stelde ;  dat  men  voor  de  goede  oplossing  bereid 

was  //eene  eerlycke  recompence  te  geven,  sulcks  dat  hij  en  de 

de  sijnen  hun  daarmede  sullen  genoegen  ende  conten teren.'" 
Het  was  derhalve  van  belang  te  achten,  de  noodige  voorzorgen 

te  nemen  en  de  noodzakelijke  voorwaarden  te  stellen,  ten  einde 

later  verschil  van  gevoelen  met  de  gevolgen  van  dien  te  voor- 
komen: en  het  nemen  van  zulke  voorzorgsmaatregelen  was  aan 

onze  voorvaders  best  toevertrouwd. 

Later  in  1603  ontving  onze  simon  van  der  eycke  nog  een 

octrooi  2)  voor  de  nieuwe  uitvinding  van  een  molen. 
5.  Thans  komen  wij  tot  zijne  cirkelquadratuur  //Qvadratvre 

dv  cercle"  3),  die  in  1584  te  Delft  het  licht  zag.  De  opdracht 
luidt  aldus. 

//A   TRESHAVLT   ET  ||  TRESILLVSTRE     SEIGNEVR  |j  GviLLAVME   PRINCE 

d'Oranges,  Il  Comte  de  Nassauvve,  Catzenelleboghen,  Dietz,  Via-  || 
nen,  Buren,  Leerdam,  &c.  Seigneur  &  Baron  de  Breda,  ||  Diest, 

Grimbergen,    Arley,    Noseroy,    Chastelbellain    &c.  ||  Yicecomte 

d'Anuers  &    Besancon,    Gouverneur    &    Ca-  ||  pitaine    general 

d'Hollande,  Zéelande,  Prize  &  Vtrecht." 

Hij  zegt  daarin 

//Si  suis  je  poulcé  comme  dVn  par-  |]  ticulier  debuoir  a  telle 

recognoissance,  pour  auoir  entendu  ||  S.  Ex.  n'estre  seullement 
amateur  des  sciences  Mathematic-  jj  ques,  mais  en  auoir  aussi 

plaine  cognoissance." En  eindigt  met  de  woorden 
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//Lequel  Dieu  tout  ||  puissant  je  prie  de  tout  mon  coeur,  qu'il 
luy  plaise  par  sa  bon-  ||  té  immense,  vous  döner  repoz,  de 

tant  de  trauaulx,  que  pour  ||  1'amour  de  sa  foy,  auez  soubstenu 
&  encore  soubstenez,  vous  ||  maintenant  en  santé  entiere  &  lon- 

gne  (sic)  vie,  a  Fedification  de  j|  son  Eglise  affligiée,  &  au  bien 

de  touts  ceux  qui  vous  ay-  j|  ment.  En  Delff  ce  28.  de  Januier, 

1584.  ||  De  S.  Ex.  ||  Treshumble  Seruileur  ||  Simon  du  Chesne." 

Dit  zeldzame  boekje  is  in  drie  boeken  of  //Parties"  verdeeld, 
die  wij  kortelijk  willen  nagaan.  Het  eerste  heet 

//Premiere  partie  ||  de  ce  traicte,  ov  est  de-  j[  monstre,  qv'il 

ne  pevt  estre,  ||  que  la  circumference  du  cercle  n'aye  raison  a 

son  ||  Diametre". 
Hij  begint  aldus. 

»Combienqve  qiielques  vns  ont  affirmé,  Ie  cercle  \\  se  pouuoir 

mettre   en   parfaicte    quarrure,    entre    les-  ||  quels  est  Aristote. 

lequel  dict  que  ce  qu'est  egual  a  vne  ||  figure  rectiligne  se  peut 
quarrer  ou  mettre  en   quarru-  ||  re :   si  est  ce  que  oVautres  Ie 

nyant  ont  osé  diré  (sic)  qu'il  est  impossible,  qui  In-  ||  terroguez 
pourquoy?    ont    respondu,    pource    que    la    circumference  du 

cercle  ||  n'a  aucune  raison  a  son  diametre,  8f  ce  a  cause    que 
Ie    droict    8f    Ie   cour-  ||  be   ne   sont  pas  oVvn  mesme  genre  de 
quantité.    Mais  de    ce  a  Jan  du  Mont  [|  royal  assez  bien  faict 

apparoistre  Ie  contraire,  disant  que  toutes  lignes  \\  ont  vn  mesme 

commencement  de  leur  generation,  assauoir   Ie  poinct,  selon  || 
Ie  mouuemét  imaginatif  duquel,    les  mathematiciens  affirment 
les  lignes  \\  naystre  . . .  ||  pour  confirmation  de  quoy,  nous    auons 

beaucoup  de  tesmoignages  de  plu-  Ij  sieurs  geometres.     N'est  il 
pas    ainsi    (dit    il)   que   Archimede   voulant  de-  ||  monstrer  au 
commencement  du  premier  Uure  de  la  sphere  8f  du  cilin-  ||  dre, 
la  somme  des  costez  du  poligone   circumscript  au  cercle,  estre 

plus  ||  grande    que    la    circumference    du   cercle  mesme  auquel 
il   est    circumscript,  ||  .  .  .  ||  certes    elles   ne    se   pourroient    dire 

plus  grandes,  si  elles  n'estoient  ||  de  mesme  genre  de  quantité: 

car    il    n'y    auroit    autrement    raison  aucune  ||  entre  icelles  fy 
Vare  du  cercle  .  .  .  ||  .  . .  ||  D'ou  \\  appert  clerement  quArchemide 

(sic)    a   esté    d'oppinion,  que  Ie  droict  8f  Ie  ||  courbe  sont  d\n 
mesme  genre  de  quantité.  D'aduantage  Ptolemée  vou-  ||  lant  au 
septiesme  chapitre  du  sixieme  Uure  de  sa  grande  compüation, 

des  ||  doigts  eclipticques  lineair  es,  extraire  les  doigts  superficiels, 



(  94  ) 

a,  a  Vimi-  ||  tation  d1  Archimede  prouué,  la  raison  de  la  cir» 
cumference  du  eerde  a  son  \\  diametre,  estre  enclose  entre  deux 

raisons  cogneües  (sic). .  .  ||  . .  .  ||  Mats  telles  choses  sont  aussi 

presupposées  au  Uure  des  trois  \\  freres,  ou  est  proposé  a  de- 

monstrer,  que  les  circumferences  de  touts  eer-  |j  des  ont  vne 

mesme  raison  a  leurs  diametres.  .  .  ||  . .  .  ||  D'ou  on  se  ||  peut  de 
ceux  esmerueiller,  qui  disent  Ie  courbe  8f  Ie  droict  ne  pas 
estre  ||  de  mesme  genre :  car  a  vray  dire,  estre  courbe  ou  droict 

sont  choses,  les-  ||  queues  ne  pouuant  changer  Ie  genre,  causent 

seulement  telles  passions  ||  aux  quantitez,    8fc."  || 
Dit  alles  dient  als  inleiding  tot  de  bestrijding  van  het  ge- 

voelen  Van   MICHIEL    STIFFEL. 

»0e  non  obstant  sefforce  michiel  stiffel  en  son  Arithmetic- 

que  Latine,  ]j  a  demonstrer,  que  la  circumference  du  eerde  n'a 
aucune  raison  a  son  dia-  |j  metre,  eest  a  dire  ne  discible  *), 
nHndiscïble,  disant:  || 

1.  Il  faut  a  quiconque  veut  disputer  de  la  quadrature  du 

eerde,  faire  \\  distinetion  entre  Ie  eerde  mathematicque  fy  Ie 

cercle  phisicque.  ||  2.  Il  luy  conuient  aussi  d'obseruer,  que  la 
question  meüe  entre  les  Phi-  \\  losophes  est  du  cercle  mathe- 

maticque, Sf  non  du  cercle  phisicque.  ||  3.  Le  cercle  phisicque 

est  vne  jmage  du  cercle  mathematicque.11 
Op  deze  drie  volgen  nog  vijf  en  twintig  andere  sluitredenen 

van  stiffel,  waarvan  de  drie  laatsten  zijn. 

»26.  Et  s'ensuyt  tier  cement,  qu'il  est  impossïble  de  quarrer 
le  II  cercle  mathematicque.  ||  27.  Pour  peu  scauants  soient  ceux 

tenuz  qui  voiddront  s'opposer  a  \\  ces  choses,  qui  sont  telles, 

quelles  ne  donnent  ny  n'ostent  a  la  pieté.  \\  28.  Toutesfois 
les  doctes  sentiront  auec  moy,  Euclide  fy  Ptolomée  \\  en  auoir 

jugé  le  mesme,11 
En  op  deze  redeneering  van  stiffel  laat  van  der  eycke  da- 

delijk volgen. 
»0r  puisque  ainsi  est,  que  apres  en  auoir  par  la  gr  ace  de 

Dieu  ||  cogneu  ce  que  sensuyura,  fy  que  ne  voulant  cacher  le 

don  quil  luy  \\  a  pleu  ne  donner.  J'ay  comme  plusieurs  aultres 
qui  deuat  moy  Vont  ||  faict,  osé  mettre  en  avat,  oV auoir  trouué 

le  moyen  de  quarrer  le  eer-  \\  de.11 
En  nu  gaat  hij  er  toe  over    om  stiffel  volgens  zijne  eigene 

*)  Zooals  men  thans  zegt,  meetbaar  of  onmeetbaar. 



(   95  ) 

methode  te  wederleggen  (bladz.  10 — 35).  Hij  zegt  onder  ande- 

ren (bladz.  10). 
»Et  (pource  que  comme  Vordre  des  nombres,  ainsi  procédé 

aussi  Vor- ||  dre  des  figures  poligones)  comme  quelqu'vn  des 
nombres  est  Ie  premier  ||  de  touts,  mais  nul  de  touts  Ie  moyen 

ou  Ie  dernier :  ainsi  y  a  il  quelque  fi-  ||  gure  poligone  qui  de 
toutes  est  la  premiere,  mais  mille  qui  soit  de  toutes  ||  la  moyenne 

ou  la  derniere :  Parquoy  si  on  veut  que  Ie  cercle  soit  la  der-  || 

nier  e  de  toutes  les  figures  poligones  qui  jamais  ne  s'jmagine, 
il  sera,  ce  ||  que  pas  est  fy  que  jamais  ne  sera  jmaginé.  ||  Et 

pource  quon  ne  scauroit  faire  distinction  entre  ce  qui  n'est 

pas  ||  fy  son  jmage,  sa  distinction  sera  vaine.  ||  . .  .  ||  D'aduantage, 
pource  que  cercle  mathematicque  nest  pas,  <§"  que  \\  ce  que  nest 
point  ne  peut  auoir  jmage,  Ie  cercle  Phisicque  ne  sera  pas.  || 

Mais  pource  que  ce  qu'est  impossible  s'en  ensuyuroit,  il  nese 
peut  faire  \\  que  Ie  cercle  soit  la  derniere  de  toutes  les  figures 

poligones,  car  autre-  \\  ment,  estant,  il  seroit  ce  que  point  n'est" 
En  op  bladz.   12. 

*Ea  figure  poligone  sera  donc\\plus  petite  que  Ie  cercle,  de 
laquelle  Vvn  des  costez,  sera  la  ligne  droicte  ||  (par  la  premiere 

demande)  menée  dïvn  quelconque  poinct  en  la  circum-  \\  ference 
prins,  au  poinct  qui  en  icelle  luy  est  Ie  plus  prochain:  Si  que 

vou-  ||  lant  que  Ie  cercle  soit  vne  figure  poligone,  il  seroit  fina- 
lement  necessaire  \\  que  vn  chascun  de  ses  costez  fust  vn  poinct : 

car  comme  selon  telles  rai-  \\  sons,  il  ne  pourroit  estre  plus 

grand,  aussi  ne  pourroit  il  estre  plus  petit,  ||  d'autant  que  Ie 

poinct  est  indiuisible :  Et  de  tout  ce  s'en  ensuyvroit  il,  ||  que 
les  terminaisons  ou  confins  de  quelque  superfice  angulaire, 

seroient  \\  poincts  Sf  non  lignes,  contre  la  6e  definition  dudict  pre 

mier  Uure." 
Het  aangehaalde  moge  hier  volstaan  om  de  redeneertrant  van 

dit  boekje  voor  oogen  te  stellen :  de  sophismen  te  doen  zien, 

die  men  toenmaals  bezigde,  om  zijne  stelling  te  bewijzen.  Na- 

dat hij  op  die  wijze  de  redeneering  van  stiffel  weerlegd  had, 

roept  hij   uit  op  bladz.   30. 

»  Av.  restej'aime  beaucoup  mieux  estre  tenu  pour  peu  sgauant,  || 
voire  pour  du  tout  ignorant,  pour  m  estre  opposé  a  ce  que  sur 

ce  ||  faict  dit  Stiffel,  que  dire   avec    luy.     La  circumference  du 

cercle   $  ||  son   diametre    (choses  de  mesme  genre   de  quatité  4' 
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desquelles  Vvne  ||  recoipt  sa  grandeur  par  la  grandeur  ou  Ion* 

gueur  de  Vautré)  riauoir  ||  Vvn  a  Vautre  raison  aucune,  comme 

si  en  nature  il  y  auoit  deux  ||  choses  de  mesme  genre  sans 

raison  Vvne  a  Vautre'9 
Hij  eindigt  met  aan  te  toonen,  dat  noch  ptolomaeus,  noch 

euclides  het  met  stiffel  eens  zijn  geweest,  zooals  deze  laatste 
beweerd  had. 

6.  In  het  tweede  boek  met  den  titel: 

//Seconde  partie  ||  contenant  la  demon-  ||  stration  de  la  rai- 

son de  la  [|  circumference  au  diametre,  selon  la  vulgaire  inuen- 

tion  |i  d,Archimedes.',, Van  der  eycke  begint  aldus. 

»Ayant  doncques  jusques  icy  assez  faict  apparoistre,  ||  quHl  ne 

peut  estre  que  la  circumferece  ne  admettre  quel-  ||  que  nombre, 

et  que  pource  aussi  elle  n'aye  raison  d  son  |]  diametre.  Je  di  en 
oultre,  la  raison  de  la  circumference  ||  du  cercle  d  son  diametre 

debuoir  estre  telle  qu'est  la  raison  de  Vaire  du  ||  cercle  au  quarré 
du  semidiametre  du  cercle  mesme : . . .  || .  .  ||  Et  conuersement  par 
Ie  correlaire  ||  de  la  4e.  proposition  du  cinquiesme,  quelle  est  la 
raison  de  Vaire  du  cercle  ||  au  quarré  du  semidiametre,  telle 
sera  la  raison  de  la  circumference  au  |j  diametre  du  cercle  mesme. 

ceque  donnons  de  nostre  inuention.  Mais  |]  oVautant  qu'icelle  est 
enclose  entre  deux  raisons  cogneues  comme  dict  ||  a  esté,  il  faudra 
consequemment  veoir,  quelles  sont  celles  raisons  entre  ]|  lesquelles 

elle  est  enclose,  sgauoir  est  selon  la  vulgaire  inuention  d 'Ar- 1| 

chimede  Sf  suyuant  Vxemple  (sic)  d'Oronce" 
Daarop  berekent  hij  de  omtrekken  van  een  omgeschreven  re- 

gelmatigen  ]  2hoek,  als  12  X  H  :  42^|,  van  een  24hoek,  als 
24Xll;  844,  van  een  48hoek,  als  48  X  11  :  169,  eindelijk 

uit  de  //  costè  du  muit-  ||  angle  ou  poligone,  ou  polipleure  de 

nonante  six  costez,  descrit  a  Ventour  \\  du  cercle  donné"  den 

omtrek  van  den  96hoek,  als  96  X  H  :  337T8g.  Daarop  laat  hij 

volgen  (bladz.   42)  : 
»Puis  donc,  que  la  circumference  du  \\  cercle  est  plus  petite, 

que  n'est  Ie  circuit  du  polipleure  circumscript,  [|  par  plus  forte 
raison  la  circumference  du  mesme  cercle  d  son  propre  dia-  || 
metre  obseruera  vne  raison  pluspetite  que  triple  sesquiseptiesme,  \\ 

c'est  d  dire  quelle  contiendra  trois  fois  Ie  diametre  $-  peu  moins 

oVvne  ||  septiesme  partie  oVicellug  diametre :  ce  qu'il  failloit  de- 

monstrer." 
En  bladz.  43,  44: 
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»0r  que  la  circumference  au  diametre  du  eerde  obserue  vne 

raison  ||  plus  grande  que  triple  superdecupartiente  septante  vnies' 

mes :  c'est  d  dire  |{  qu'elle  contienne  troisfois  Ie  diametre  8f  vn 
peu  plus  d'vne  huictiesme  \\  partie  oVcelluy,  (sic),  cela  se  demon- 
stre  ainsi." 

Voor  ingeschreven  veelhoeken  van  hetzelfde  aantal  zijden  als 

boven  vindt  hij  achtervolgens  voor  den  omtrek  12  X  15  :  58; 

24  X  15  :  115;  48  X  15  :  229' ;  96  X  15  :458^-;  het  laatste 
op  bladz.  50. 

Nadat  hij  aldus  de  verhouding  van  archimedes  bewezen  had, 

wederlegt  hij  dadelijk  daarop  (bladz.  51)  een  bezwaar,  dat  men 
verder  zoude  kunnen  maken,  aldus. 

ïOr  me  pourra  quelcun  de  Voppinion  de  Stiffel  en  eest  en- 

droict  ||  dire,  Encore  n'y  a  il,  espoir  aucun,  de  trouuer  Vindu- 
bitable  maniere  \\  de  quarrer  Ie  cercle,  pour  auoir  cogneu  la 

raison  de  la  circumfe-  ||  rence  du  cercle  a  son  diametre,  estre 

enclose  entre  ces  deux  ter  mes  ||  3fJ  .  ̂   3}g.  Car  il  ne  s'en  ensuit 
rien  d' ainsi  argumenter :  11  est  \\  possïble  de  trouuer  vn  quarré 
plus  petit  que  ce  cercle.  Et  est  possïble  de  ||  trouuer  vn  quarré 
plus  grand  que  ce  cercle.  Et  pource  aussi  de  trouuer  ||  vn  quarré 

qui  luy  soit  egual.  Tout  ainsi  qu'il  ne  s'en  ensuyt  rien  de  dire :  |j 
Il  est  possïble  de  trouuer  vn  nombre  discible,  moindre  que  Ie 

nombre  in- \\  discible  *)  R.  9000.— R  16200000.  f)  comme  ce 
nombre  discible  \\  suyuant. 

Entiers      .       mi      .       sec 
70  32       .         3       . 

Et  est  possïble  de  trouuer  vn  nombre  discible,  plus  grand 

quicelluy  \\  mesme  nombre  indiscïble  R.  9000. — R  16200000.  as- 
sauoir. 

Entiers      .        mi      .       sec 
70  .       33       .        3 

Et  pource  aussi  de  trouuer  vn  nombre  discible  qui  luy  soit 

egual.  \\  Mais  je  luy  Respond,  que  ceste  raison  n'a  pas  lieu  en 
toutes  choses.  Car  \\  (affin  que  la  verité  de  ce  apparoisse  par 

quelque  exemple  §•  ce  de  no-  \\  stre  inuention)  si  pour  ne  scauoir 
trouuer  vn  nombre  discible  egual  au  ||  nombre  indiscïble  predict, 

combien  qu'il  soit  loisïble  oVen  trouuer  vn  plus  ||  petit  §r  aussi 

vn  plus  grand,  quelcun  vouloit  affirmer,  qiïil  ne  s'en  en-  ||  suit 

aussi  rien  icy,  de  dire:  11  est  possïble.,.." 

*)  Discible  =  meetbaar,  indiscïble  =  onmeetbaar. 

f)  Of,  zooals  men  Dn  zoude  schrijven,  [/    [9000—1/  16200000 
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En  daarop  geeft  hij  eene  meetkundige  constructie  voor  de 

bovenvermelde  wortelgrootheid,  waarop  hij  hier  niet  verder  aan- 
dringt, maar  die  wij  later  weder  zullen  ontmoeten. 

7.  Op  bladz.  56 — 90  volgt  nu  het  derde  boek,  waarvan  het 

opschrift  luidt. 

//TrOISIESME    ET  II  DERNIERE    PARTIE    DEMON-  ||  STRANT   PAR    QVELLE 

maniere  ||  se  peut  trouuer  la    ligne  droicte,  eguale  a  la  circum- 

fe-  |j  renciale   ligne    du  cercle    proposé,    &  descrire  Ie  quarré,  || 

egual  au  mesme  cercle  donnéV' 
Hierin  gaat  van  der  eycke  zijne  eigene  quadratuur  afleiden 

»{Sf  ce  par  la  bonté  immen-  ||  sé  (sic)  du  createur  de  fvniuers 

premier  8f  demier)"  (bladz.  56).  Hij  begint  even  als  in  het 
eerste  boek  bij  de  wederlegging  van  michiel  stiffel,  met  het 

stellen  van  39   //principes,"  waarvan  de  laatste  luidt. 
d  39.  |j  Et  pource  di  je  derechef,  qu'il  y  aura  raison  entre  la 

circumfe-  \\  rence  du  cercle  $*  son  diametre." 
Hierop  laat  hij  volgen  (bladz.  65). 

dCe  estant  donc  premis,  d'autant  que  Ie  cercle  est  de  toutes 
fi-  [|  gures  la  plus  capace,  plus  parfaicte  fy  plus  simple :  auquel 
toutes-  ||  fois  comme  aux  autres  conuient  aussi  Ie  nombre  ternaire 

(combien  |)  que  occultement)  a  respect  du  centre,  de  la  circumfe- 

rence,  #-  de  ||  Vinteruale.  Nous  eslirons  en  premier  lieu  Vvnité, 
comme  celle  qui  \\  d  touts  nombres  est  commencement  fy  fin,  ayant 
en  second  lieu  ||  esgard  aux  nombres  binaire  fy  ternaire  (qui 
selon  plusieurs  ont  j|  affinité,  ascauoir  cestuyla  avec  la  matiere  d 
cause  de  sa  diuisibilité  en  ||  deux  parties  eguales,  par  laquelle  il 

la  resemble,  fy-  cestuyci  auec  la  for-  \\  me,  d  cause  qu'il  est  indi- 
uisible  en  deux  parties  eguales)." 

Nadat  hij  door  middel  van  veel  geconstrueerde  lijnen,  ein- 

delijk gekomen  is  tot  twee  lijnen  «jt?-~484,  am  =  1521, 

zegt  hij  bladz.   73. 
y>Si  que  par  ainsi  il  nous  ||  sera  manifeste,  la  raison  de  la 

ligne  droicte  ar,  au  diametre  af,  \\  estre  telle,  que  de 3^  .dl. 
que  est  moins  que  }#.  fy  plus  que  \\  3j£.  A  raison  dequoy,  nous 
pourrons  dire,  la  ligne  droicte  a  r,  ||  estre  eguale  d  la  circum- 
ference  du  cercle  afg,  proposé  d  quarrer,  ||  la  ligne  droicte  qui 

d'icelle  mesme  est  Ie  quart,  ascauoir  a  ra,  estre  ||  eguale  au  quart 
de  la  circumference.  Et  (d'autant  que  c'est  Ie  pro- \\pre  du  costé 
du  quarré  egual  au  cercle)  celle  qui  est  trouuée  estre  \\  moyenne 

proportionnelle,  entre  ladicte  ligne  droicte  am,  #-  Ie  \\  diametre 

af,  (ascauoir  ag,)  Ie  costé  du  quarré  egual  au  cercle" 
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Dit  is  dus  nog  slechts  eene  benadering;  maar  nu  tracht  hij 

uit  het  ongerijmde  te  bewijzen,  dat  deze  benadering  de  werke- 
lijke waarde  is. 

»Si  71071,  c'est  a  dire,  si  la    ligne  droicte  ar,  par  les  lignes 
droi-  ||  des  1,  2,  3,  trouuée,  nest  eguale  d  la  circüference,  ne 
son  quart  ||  au  quart  dHcelle,  ne  par  consequent  la  ligne  droicte 

ag,    ou    celle\\qui   luy   est    eguale    (at,)  au    coste,  du  quarré 

egual  au  cercle  proposé:  ||  Il  faudra  necessairement,  que  ladicte 

ligne    droicte   ar,    soit   plus  ||  grande  que  la  circumference,  ou 

bien  quelle  soit  plus  courte  qu'icelle.  II " 
Het  besluit  daarop  luidt  aldus  (bladz.   77). 

*Mais  que  s'aydant  finalemeiit  desdicls  trois  nubres  3.  2.  1,  (| 
en  la  maniere  quauons   faict,    ausquels  il  sera  force  de  s'ar- 

rester  (a  cause  \\  qu'il  n'y  a  rien  qui  precede  Vindiuisible  vnité) 
on  trouuera  ce  que  dessus  ||  est  trouué,  dscauoir  que  Ie  diametre 

faisant    484.    il    faudra  que  la  circü-  \\  ference  vienne  a  faire 

1521.    Et  ne  pourra  on  pour  estre  a  V vnité  parve-  ||  nu,  hors 

d'iceux  autre  chose  aller  cercher." 
Van  der  eycke  gaat  vervolgens  over  tot  het  bepalen  van  den 

inhoud  des  cirkels,  en  komt  op  bladz.  83  tot  het  volgende 
besluit. 

//Et  par  ainsi  colligerons  nous  finalement  de  ces  cho-  ||  ses 

(moyennant  la  15.  proposition  du  cinquiesme  liure  ]|  d'Euclide,) 
que  pour  commodement  &  sans  changer  la  ||  predicte  raison  de 

1521.  a  484  trouuer  Ie  costé  du  quarré  jj  egual  au  cercle 

propose,  il  fauldra  partir  Ie  diametre  d'icel-  ||  luy  en  44.  parties 
entre  elles  eguales  (par  la  neufuiesme  ||  proposition  du  sixiesme). 

Et  prendre  la  piece  du  diame-  jj  tre  qui  en  contiendra  39.  pour 
Ie  costé  du  quarré  egual  au  ||  cercle  donné.  Et  au  contraire, 

que  pour  trouuer  Ie  cercle  ||  egual  au  quarré  proposé.  Il  fauldra 

partir  Ie  costé  d'icelluy  en  ||  39.  parties  eguales  (par  la  mesme 
neufuiesme  proposition)  |j  &  1'ayant  continue  tant  qu'il  en  sera 

besoin  (par  la  2e.  de-  ||  mande)  a  icelluy  adiouster  5  d'icelles 
parties  eguales  (par  la  |]  2e.  demande  &  troisiesme  proposition  du 
premier)  car  les  ||  44.  telles  parties  eguales,  feront  ensemble  Ie 

diametre  du  ||  cercle  egual  au  quarré  proposé. " 
En  dadelijk  hierop  laat  hij  volgen  bladz.  84. 
y>Mais  si  de  la  raison  de  la  circumference  du  cercle  d  son 

diametre,  \\  nous    debuons    attëdre    quelque    belle  proprieté,    que 
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pourriös  nous  en  icelle  jj  désirer  plus  admirable  fors  que  (comme 

aussi  par  ceste  mesme  raison  il  |j  aduient)  selon  elle  les  con- 
tenuz  de  touts  cercles  dont  les  diametres  sont  \\  rationnaux 

soyent  trouuez  estré  (sic)  nombres  quarrez?  ce  que  certes 

celluy,  II  eut  facillement  peu  croire  debuoir  necessairement  ainsi 

advenir  qui  \\  qui  (sic)  bien  ayant  cogneu  Sf  consideré  toutes 

les  passions  ou  conditions  du  \\  cercle  Sf  du  quarré  les  eut  en- 
semble conferé.  .  .  ||  .  .  .  II .  Il  ne  veux  ja  dire,  par  les  autres 

proprietez  au  cercle  Sf  au  ||  quarré  communes :  Ou  par  les  dig- 
nitez  de  plusieurs  aux  quarrez  ||  attribuées,  Nommement  des 

Pythagoriens,  qui  de  la  disposition  \\  des  nombres  de  ceste  table, 

monstrent  les  quarrez  totalement  imi-Wter  *)  les  ver-W  tus,  a 
eau- 1'  se  quiceux  ||  prenants  [|  leur  cömen-  ||  cement  Sf  ||  origine 

de  ||  Vvnité  (de  ||  touts  nom-  \\  bres  source)  \\  sans  aucu-  ||  nement 
se  ||  desuoyer  ou  ||  decliner,  ne  ||  d  dextre  ne  ||  d  senestre  \\  ainsi 

que  ||  font  les  berlongs  autourdiceux  trouuez :  Mais  tenants  la 
voye  ||  moyenne  Sf  rectitude  diametrale,  sont  veus  tomber  en  la 

cente-  ||  naire  vnité  Sf  d' icelle  par  Ie  mesme  chemin  remontant, 
estre  en  ||  fin  a  Vindiuisible  vnité  reuocquez :  Laquelle  voye 

Hz  ont  voulu  ap-  ||  peller  Ie  chemin  de  vie.  . .  ||  . . .  ||  D'ou  Aris- 

toteles  a  prins  occasion  d' appel-  ||  Ier  Ie  quarré  heureux  sans 

vituperation." 
Op  bladz.  87  geeft  van  der  eycke  het  tafeltje. 

Cicruit. 

4   .    8     .    12         .16        .      20    .      24  .      28     .      32  .      36 
Costez. 

1.2.3  .4         .5.6.7.8.9. 
Aires. 

1.4.9  .16        .      25     .      36  .      49     .      64  .       SI    . 

Circumferences. 

69     6138f)    9414§)   1269**)    -.345         414    91983      9, 68     9R137 
Ó484,04Ï4     '484     '      484       %  ̂484    'lb434'      484    '      484 '  2§484  * 

Diametres. 

1.2.3  .4         .        5.6.7.8.9. 
Aires. 

1521  3  69  8211ft)  1269§§)  1Q1241  2S137  „r  961  -«136  Aol233 
Ï936  '  d484  "  ö868    '  L  484   *  iyï936  '  ̂484  *  38Ï936  "  5°484  '  63Ï936. 

*)  Hier  komt  naast  de  tekst  een  tafel  van  vermenigvuldiging  tot  aan  tien  maal  tien. 

f)Moet  zijn  6^?.  §)  Moet  zijn  dÏÏÏ,  *•)  Moet  zijo  l& 
484  484  ;  J         484 

ft)  Moet  zijn  7^.  §§)  Moet  zijn  12|||. 
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>Mais  encore  peut  on  icy  veoir,  que  come  Ie  contenu  du 
quarre  dont  ||  Ie  coste  est  1.  ainsi  veult  aussi  Ie  contenu  du  eerde 

dont  Ie  diametre  faict  ||  1.  estre  representé,  par  Ie  quart  du 

nombre  representant  son  circuit  ou\\sa  circumference." 
Na  het  opgeven  van  eenige  eigenschappen  van  gelijkvormige 

figuren,  waarbij  hij  zijn  gevonden  verhouding  gebruikt,  om  natuur- 
lijk tot  even  onware  uitkomsten  te  geraken,  beweert  hij  (bladz.  89). 

»De  laquelle  proprieté  (si-  ||  bien  on  y  prend  garde)  Ie  cercle 
ne  veult  estre  priué.  Cïiose  qui  auec  ||  les  ja  mentionnêes  nous 
peut  asseurer  cestedicte  raison  de  1521.  ||  d  484.  estre  celle  de 

la  circumference  a  son  diametre.  Et  pour-  \\  ce  aussi  tant  la 

circumference  que  Ie  contenu  du  cercle  vouloir  estre  il  represen- 
ter  par  nombres  quarrez  duquel  Ie  diametre  ou  la  lögueur  || 

d'icelluy  est  par  vn  nombre  quarrè  representé.  Et  Ie  contenu 
du  ||  cercle  dont  Ie  diametre  est  vn  nombre  discible  vouloir  pa~ 

reille-  ||  ment  estre  representé  par  vn  nombre  quarrè  :  Duquel 
(ascavoir)  ||  les  quatre  angles  droicts  sont  (mais  occidtement) 

au  centre,  (Vespa-  ||  ce  a  Ventour  du  centre  vallant  quatre  angles 

droicts)  ce  que  tou- 1)  tesfois  tu  estimeras  sans  tresgrand  mystere 

ne  pouuoir  ainsi  estre." 
Hebben  wij  van  deze  beschouwingen  omtrent  de  geheimzin- 

nige eigenschappen  en  neigingen  der  getallen  vroeger  reeds 

meermalen  voorbeelden  ontmoet,  onze  schrijver  eindigt  met  eene 

dergelijke  peroratie,  die  in  die  dagen  echter  goede  kans  op  al- 
gemeene  bewondering  aanbood.  Hij  zegt  bladz.   89. 

!  52 1 
»Mais  encore  a  (sic)  cestedicte  raison  —^-p  .  cela  en  soy,  d 

484 

scauoir  \\  que  si  on  adiouste  touts  ses  superieurs  nöbres  ensem- 

ble comme  pre-  ||  miers,  Sf  semblablement  ses  inferieurs  nombres 

comme  premiers,  II  on   trouuera    quHlz    feront   ces    quarrez  — , 

3 
dont  les  racines  quarrées  ||  —  .  sont  les  costez  diametraux  du  pre- 

9 
mier  nombre  diametral  12.  ||  Et  adioustant  iceuxdicts  quarrez  — -. 16 

ensemble,    on  les    trouuera  ||  faire   25.   qui  est  Ie  quarrè  de  5. 
premier    nombre    diametre.    Et    que  ||  flus    est    si  apres  ainsi 

auoir    ranqé  ces  nombres  '■  '    ,    ."•=-—•  T  •  25.   on  ||  adiouste  les *  *?>4i      lü     4 

superieurs    fy    inferieurs   nombres    de    chascun  apart  soy  ||  en- 
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semble  comme  premiers ,  Sf  ceux  qui  de  telle  addition  seront  \\ 

procréez  encore  ensemble  comme  premiers,  continuant  vne  telle  || 

maniere    d'adiouster,   jusques    a   ce   qu'ü    vienne  par  tout  vn 
nombre  \\  digite,    on    trouuera    finalement    ces    quatre    nombres 

7.    7.  7.  7.  c'est  ||  a  dire  4.  4.  4.  4.  4.  4.  4.  lesquels  derechef 
ensemble    adioustez,  f  e-  \\  ront   premierement    28.    qui    depuis 

l'vnitê  est  Ie  troisiesme  en  la\\  progression  des  nöbres  par  f  aids. 
Et    en    fin    finale    1,    qui    est    celluy   par  ||  lequel   nous  auons 

commencé   ce  probleme,  8f  par  lequel  nous  Ie  ||  finirons.     Ren- 

dant  graces  Sf  louanges  a  V Eternel,  duquel  toutes  \\  choses  pro- 
cedent,  8f  auquel  toutes  choses  sont  finalement  \\  reuocquées,  Par 

JesusChrist  son  Filz  vnic-  \\  que  nostre  saulueur  et  redempteur  || 

auec  son  sainct  Esprit.  \\  Amen.  ||  Fin."  || 
Brengt  men  de  aangehaalde  plaatsen  met  elkander  in  ver- 

band, dan  ziet  men,  dat  van  der  eycke  eerst  eene  lijn  constru- 

eert, waarvan  de  berekening  aantoont,  dat  zij  eene  nauwere  be- 
nadering geeft  dan  de  verhouding  van  archimedes  (zie  blz.  73) ; 

maar  daarna  komt  er  hij  er  door  zijne  sophismen  toe  om  aan  te 

toonen,  dat  die  verhouding  noch  grooter,  noch  kleiner  kan  wezen. 

8.  Voor  dat  wij  afscheid  nemen  van  dit  zeldzame  boekje, 

dat  tot  zooveel  tegenspraak,  en  dientengevolge  tot  zoo  gewich- 

tige gevolgen  en  bespiegelingen  aanleiding  heeft  gegeven,  nog 

een  paar  opmerkingen. 

Onder  aan  bladz.  90  vindt  men  de  //Errata",  31  in  getal, 
een  bewijs  dat  er  veel  moeite  is  genomen  voor  het  zuiver  druk- 

ken van  het  werk. 

Op  de  volgende  bladzijde  (zonder  pagineering)  komt  voor 
//Extraict  dv  Privilege. 

Messievrs  les  Estatz  generaulx  des  Prouinces  ||  vnies  des  Païs 

bas,  Ont  consenti  &  accordé  a  Simon  du  ||  Chesne  de  faire  Im- 

primer  esdictes  prouinces,  certain  li-  ||  ure  Intitulé  qvadratvre 
dv  cercle,  par  tel  |)  Imprimeur  que  bon  luy  semblera.  Auec 

deifences  a  touts  ||  aultres  d'Impriiner  ou  faire  Imprimer  vendre 
ou  distri  ||  buer  ledict  liure  es  Prouinces  susdictes,  soit  en  La- 

tin,  Eran-  ||  cois,  hault  ou  bas  Allemand,  sans  Ie  vouloir, 

congé  ou  ||  consentement  dudict  du  Chesne,  &  ce  pour  Ie  terme 

de  ||  dix  ans,  a  peine  de  confiscation  des  exemplaires  &  par-  || 

dessus  ce  de  cincquante  Reaulx  d'or,  a  employer  Ie  tiers  ||  au 

prouffit  de  1'annonciateur,  Taultre  tiers  au  proffit  de  ||  1'Officier, 
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&  Ie  tiers  restant  au  prouffit  de  la  cause  com-  ||  mune.  Eaict  & 

Delif,  Ie  xxjme  de  Eeburier,  1584.  ||  Par  Ordonnance  de  Mes- 

sieurs  les  [|  Estatz  generaulx  IJ  M.  d'Hennin, 
En  daaronder  staat  in  het  hollandscn,  zeker  tot  bevordering 

van  het  debiet,  //  Men  vercooptse  by  Simon  vander  Eycke," 
een  bewijs,  dat  dit  zijn  eigenlijke  naam  was,  en  de  fransche  of 

latijnsche  vertaling  daarvan  daarentegen  zijn  naam  in  de  ge- 
leerde wereld  was,  zooals  toen  dikwerf  voorkwam. 

9.  Onder  de  tegenschriften,  die  er  in  het  licht  kwamen  te- 

gen deze  quadratuur,  komt  vooral  in  aanmerking  het  //  Kort 

Claar  bewijs  4)  van  ludolf  van  ceulen,'"  waarover  later  nader. 

Hierop  schreef  van  der  eycke  zijn  //  Claerder  bewijs"  5)  in  het 
jaar  1586.  Hiertegen  schrijft  Ludolf  van  Ceulen  weder  zijn 

//Proefsteen  en  Claerder  Wederleggingh"  in  1586  6):  en  uit  dit 
boekje  blijkt,  dat  het  Claerder  Bewijs  van  vander  Eycke  door 

hem  werd  opgedragen  aan  //Schout,  Burgemeesteren  en  Eaadt 

der  stadt  Delft.1'  In  dit  geschrift  maakt  hij  nog  wel  melding  van 
69 

zijne  oorspronkelijke  verhouding  3 — -  (zie    bladzijde   24);  maar 4-84 

hij  vervangt    deze    door    eene    andere   E.E.   5120 — 32,  dat  wil 

bij  onze  schrijfwijze  zeggen  |/[|/(5120) — 32].  Zoo  leest  men 
op  bladz.  3. 

//  (Indien  het  bewijs  mach  hieten  segghe  ick)  ghenoech  ver- 
sekert  sijnde  (hoewel  syn  proces,  tot  voorsz.  dimentie  dienstHc 

ende   infalible    schijnt,   in    der    waerheydt   om  de  extractie  der 

Irrationale  wortelen  die  daer  by  gheschieden  anders  deceptible) 

de  precijse  proportie  van  de  circumferentie  des   circkels  tot  sij- 

nen  diameter,  tusschen  dese  termijnen  3—     ende     3 — ,  van  hem 

ghegheuen,  gheensins  gheconstitueert  te  sijn.  Maer  de  cir- 
cumferencie  haer  precijse  tot  den  diameter  te  houden  als 

E.E.  320—8  tot  1." 
En  evenzoo  later  op  bladz.  27. 

//Waer  dan  oock  finalicke  door  bekent  wert,  E.E.  5120  —  32, 

de  precijse  lengde  van  tvierendeel  wt  de  circumferencie  des 

voorghegheven  Cirkels  te  zijn  *).  Achtervolgende  het  welck  voor- 

*)  Wiens  straal  =  4  was  ondersteld. 
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waer  de  proportie  van  den  Diameter  tot  de  circumferencie  buy- 
ten  de  termijnen  Archimedis  wert  kommen  te  vallen,  ende 

meerder  zijn  dan  van  3!/7  tot  1." 
Hieruit  ziet  men  dat  van  der  eycke  nu  geheel  op  het  dwaal- 

spoor is  geraakt,  en  de  verhouding  van  archimedes,  als  strijdig 

met  deze  tweede  quadratuur,  verwerpt ;  terwijl  het  juist  dezelfde 

verhouding  van  archimedes  was,  die  hem  leidde  bij  zijne  eerste 

quadratuur.  Vandaar  dan  ook,  dat  hij  hier  in  dit  laatste  boekje 

de  oorspronkelijke  quadratuur  1521  :  484  geheel  op  zijde  schuift. 

Trouwens  zijne  tweede  quadratuur  schijnt  hem  bij  het  schrijven 

van  zijn  eerste  boekje  reeds  bekend  geweest  te  zijn.  Immers 
de  daar  voorkomende  R.  9000— E  16200000.  komt  met  de 

waarde  hier  R.R.  320 — 8  overeen,  wanneer  men  aldaar  slechts 
voor  den  straal  des  cirkels  15.]^5  aanneemt.  Beide  waarden 

hebben  den  factor  |/{2(j/5 — 1)}. 
Wanneer  men  beide  waarden  uitrekent,  vindt  men 

1521   :  484         =3.14256198, 

1/ (1/5120— 32)  ==  3.1446055. 

10.  Het  is  evenwel  slechts  de  laatste  waarde,  die  gewoonlijk 

als  de  quadratuur  van  simon  van  der  eycke  gegeven  wordt:  en 

hiervan  is  de  oorzaak,  dat  men  haar  aantreft  in  het  //Funda- 

mentum  Astronomicum,,  7)  van  nicolaus  raymarus  ursus  dithmarsus. 
Dit  werk  toch  is  vrij  wat  meer  verbreid  geworden  dan  de  beide 

werkjes  van  simon  van  der  eycke  zelven.  Deze  arbeid  behandelt 

eigenlijk  eenige,  een  zevental,  onderwerpen  der  sterrekunde,  maar 

daarbij  tevens  eenige  punten  uit  de  meetkunde,  die  daarop  be- 
trekking hebben,  de  vervaardiging  van  sinustafels,  de  verdeeïing 

van  hoeken,  de  quadratuur  des  cirkels,  en  de  driehoekmeting : 

hij  is  verdeeld  in  vijf  hoofdstukken,  waarvan  het  tweede  han- 

delt //  de  Extractione  Canonis  Sinuum"  en  het  derde  //  de  doc- 

trina  triangulorum/'  de  drie  andere  behandelen  meer  de  toepas- 
sing der  wiskunde  op  de  sterrekunde. 

Deze  schrijver  had  een  vernuftig  denkbeeld,  waardoor  hij  de 

nakomelingschap  zeer  aan  zich  heeft  verplicht:  hij  heeft  toch 

de  meeste  der  meetkundige  figuren,  die  tusschen  de  tekst  voor- 

komen, aan  meer  of  minder  bekende  vrienden,  tijdgenooten  en 

geleerden,  opgedragen ;  en  daardoor  eene  niet  onaardige  bijdrage 
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geleverd  voor  de  geschiedenis  der  wiskundige  wetenschappen  van 

die  dagen.  Meestal  staat  de  figuur,  of  het  daarbij  behandelde 

onderwerp  in  eenig  verband  met  den  schrijver,  wiens  naam  daar- 
naast voorkomt :  zoo  is  dit  bij  voorbeeld  het  geval  met  de  figuur, 

toegewijd  aan  onzen  simon  van  der  eycke. 

Dit  heeft  nu  plaats  bij  de  volgende  figuren. 

Bladz.     6   verso  aan  Laurentio  Tuppio. 

Conrado  Dasypodio. 
Justo  Byrgi. 

Simoni  a  Quercu. 

Dauidi    Vuolkenstenio. 

Thomae  Pinckio. 

Paulo  Yuittichio. 

Barptolemaeo  Sculteto. 

Gerardo  Mercatori   cum  filijs  et  nepoti. 
Alberto  Leonino  a  Gronevuoude. 

Lazaro  Schonere 

Edoni  Hilderico  Prisio. 

Philippo  Apiano  Petri  filio. 
Michaeli  Maestlino. 

Yalentino  Ottoni. 

Henrico  Brucaeo. 

Christophoro    Clauio   Bambergensi,    met 

het  bijschrift  salve  venerande  sacerdos. 
Mathaeo  Badeno. 

Johanni  Jungen. 

Yictorino  Schonfeldt.  Budissino. 

Casparo  Peucero  Budissino. 
Joanni  Dee  Anglo. 

terwijl    de    plaat    is    opgedragen     aan    //Principii    Hassiae    &c. 
Guilielmo. 

In  het  tweede  hoofdstuk  nu  komt  voor  de  verhandeling  //  de 

Quadratione  Circuli.'"  Hier  begint  hij,  zoo  als  in  dien  tijd  meer 
gebruikelijk  was,  met  het  geven  van  een  overzicht  zijner  wijze 

van  behandeling.  Men  vindt  dit  op  de  verso  van  bladzijde  9. 

7 verso 
9 recto 

10 recto 

11 recto 

12 verso 

16 verso 

17 recto 

18 recto 
19 verso 

20 verso 
21 recto 
21 verso 

22 recto 
23 verso 
25 recto 

26 recto 

28 recto 

29 recto 

35 recto 

36 recto 

40 verso 
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Daarop  volgt,  bladz.  10  recto,  het  meetkundig  bewijs,  maar 

zouder  eenige  berekening:  men  kan  echter  uit  de  figuur  voor 

de  verhouding  tusschen  de  omtrek  en  achtmaal  de  straal,  ge- 

makkelijk afleiden  het  getal  [/{Z{l/8—  1)),  zooals  ons  dit 

boven  ook  is  voorgekomen. 
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Niet  alleen  dat  door  het  overnemen  van  van  der  eycke's 
quadratuur  in  dit  grootere  werk,  die  arbeid  zeker  meer  bekend  is 

geworden ;  maar  ook  heeft  het  middellijk  verder  gestrekt  tot  het 

onderwerp  van  een  tegenschrift  van  adriaan  van  romen  ;  en  hier- 
door weder  zijn  anders  niet  bekende  bijzonderheden  omtrent 

onzen  ludolph  van  ceulen  voor  den  dag  gekomen,  zooals  ik 

hoop  in  een  later  nummer  dezer  Bouwstoffen  mede  te  deelen. 



AANTEEKEN1NGEN. 

1)  Kesolutien  der  Staten  van  flollant.  12  September  1595. 
„Op  het  versoeck  van  Simon  van  der  Eyck,  om  geoctroyeert  te 

zyn,  aengaende  het  instrument  bij  hem  gevonden,  om  by  middelen 

van  dien,  de  schipperen  de  lengte,  —  soowel  in  het  Oosten  en 
Westen,  als  de  breette  in  het  Zuyden  ende  Noorden,  sekerlyck  te 

doen  afmeten,  hetwelck  hy  van  meninge  is,  de  heeren  Staten  te  de- 
diceren,  ten  eynde  het  voorsz.  instrument  met  de  kaerte  uit  den 

gront  van  dien  te  maken,  by  niemaudt  soude  worden  nagemaeckt, 

gedruckt  of  verkocht  etc,  ende  bovendien  te  hebben  verseeckertheyt 

van  soodanige  recompense,  als  den  dienst  of  profyt  van  soo  mercke- 

lycke  en  treffelycke  inventie  is  vereysschende,  ende  dat  op  de  be- 

grootinge  van  deselve  recompense,  met  den  Suppliant  in  onderhan- 
delinge  soude  mogen  getreden  worden,  zonder  dat  nochtans  het 

gemeene  lant  in  deselve  recompense  gehouden  sal  sijn,  ingevalle  de 

voorsz.  konst  by  experientie  niet  goet  ende  seecker  bevonden  sal 

worden;  ende  opdat  tusschen  den  suppliant  en  andere  inventeurs, 

die  airede  tot  dien  eynde  mede  souden  mogen  wesen  geoctroyeert, 

geen  misverstandt  namaels  en  ryse,  ingevalle  sy  haer  instrumenten 

ende  inventien  daertoe  te  gebruycken,  niet  en  openbaren,  dat  alle 

deselve  inventeurs,  nevens  den  toonder  belast  mogen  worden,  tot 

sekeren  dagen  hare  konsten  ende  instrumenten  respective,  de  Staten 

over  te  leveren  of  haere  gecommitteerden  vertoont. 

Is  geappostilleert, 

De  staten  &c.  ende  geleth  &c,  in  aensieninge  van  de  naersticheyt 

ende  getrouwicheyt  by  hem  vertoont  ende  gebruyckt  tot  dienst  van 

den  lande  &c  om  te  practiseren  ende  int  't  licht  te  brengen  de  in- 
ventie ende  konst  in  desen  geroert,  tot  vordernisse  ende  goede  ver- 

seekertheyt  van  de  gemeene  zeevaert,  hebben  goetgevonden  ende  ge- 
ordonneert,    dat  de  voorsz.    konst    ende  inventie  mede  gepractiseert 
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ende  in  't  werck  gestelt  sal  worden,  ende  soo  verre  mitterdaet  be- 
vonden sal  worden,  dat  de  schippers  in  haerluyder  zeevaert  daerdoór 

thaerluyder  verseeckertheyt,  noodige  kennisse  soo  in  longïtudine  als 

latitudine  hebben  gecregen  ende  gebruicken  mogen,  sullen  de  Staten 

voornoemt,  de  hant  daeraen  honden,  ende  besorgen  dat  de  voorsz. 

suppliant  daervoren  een  eerlycke  recompense  sal  gegeven  worden 

sulcks  dat  hy  ende  de  synen  hun  daermede  sullen  genoegen  ende 
contenteren. 

Ende  om  te  verhoeden  dat  naemaels  uyt  de  verscheiden,  versoe- 

cken,  inventien  ende  beloften  in  desen  gedaen,  geen  misverstanden 

of  andere  inconvenienten  en  rysen,  hebben  de  Staten  geordonneert, 
dat  alle  de  inventeurs  sullen  worden  geinsinueert,  binnen  drie  maen- 

den  eerstcomende,  de  patronen  van  haerl.  inventie  sullen  vertonen 

de  gecommitteerden  van  de  Staten,  met  het  fundamenteel  bewys 

ende  verbael  van  deselve  const  ende  inventie,  ten  einde  daerna  by 

de  Heeren  Staten  met  goede  ordre  tegens  [alle  oneenicheden,  mis- 
verstanden ende  andere  swaricheden  ende  inconvenienten  versien 

mag  worden,  ten  meesten  dienste  van  den  lande,,  in  het  verleenen 

van  Octroy  daertoe  dienende." 

2)  Resolutien  der  Algemeene  Staten,  19  Junij   1603. 
„Nieuwe  practyque  aende  molens. 
Is  Simon  vander  Eycke  geaccordeert  octroy,  om  voor  12  jaren 

naestcomende  alleene  te  mogen  maeken  &c,  sekere  inventie,  by  hem 

gevonden,  omme  door  sonderlinghe  practycque  eenige  molens  te 

doen  gaen,  te  voren  noyt  in  gebruyck  geweest  zynde,  noch  als  noch 

wesende,  tot  groote  commoditeyt  ende  gerieff  van  een  yeder;  ver- 
biedende &c. 

3)*  QVADRATVRE  ||  DV  CERCLE  |[  OV  MANIERE  DE  ||  TROVVER  VN  QVARRE 
EGVAL  ||  Aü    CERCLE    DONNE:      ET     AV     CONTRAIRE  ||  Uïl     Cercle   egval   dU 

quarré  proposé    auec    la  raison    de  la\\  circumference  au  diametre.  || 
Inuentée    par    Simon    du    Chesne   de    Dole.  \\  A  Mneur.    Ie  Prince 

d' Oranges.  II  vignette :    een  schild  met  eene  slak:  daarboven    „Avec. 
le.  temps."  daaronder  Pavllatim.  ||  En   Delf,  ||  Chez    Albert    Henry, 

Imprimeur    Ordinaire     des    Estats  ||  d'Hollande.    M.D.LXXXIIII.  || 
Auec  Triuilege,  in   4°.  met  eene  plaat. 
A— M,  bladz.  1  a  90.     » 

Bladz.  3,  4:  De  opdracht  „A  treshaült  et  ||  tresillvstre 

seignevr  Ij  Gvillavme  Prince  d'Oranges,  ||  Comte  de  Nassauwe, 
Catzenelleboghen,  Diefz,  Via-  ||  nen,  Buren,  Leerdam,  &c.  Seigneur 

&  Baron  de    Breda,  II  Diest,    Grimbergen,    Arley,  Noseroy,   Chastel- 
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bellain  &c.  ||  Vicecomte   d'Anuers  &  Besancon,  Gouuerneur  &  Ca-  |] 
pitaine   general    crfïollande,    Zéelande,    Frize    &   Vtrecht  "    met  de 
onderteekening  „En  Delff  ce  28.  de  Januier,  1584. 

Bladz.  5 — 35:     „Premiere   partie  ||  de    ce  traicte,   ov  est  de-  || 

monstre,    qv'il   ne    pevt    estre,  ||  que   la   circumference    du  cercle 

n'aye  raison  a  son  ||  Diametre. 
Bladz.  36 — 55:  „Seconde  partie  ||  contenant  la  demon- ||  stra- 

tion  de  la  raison  de  la  |(  circumference  au  diametre,  selon  la 

vulgaire  inuention  ||  d'Archimedes." 
Bladz.  56—90 :  „Troisiesme  et  ||  derniere  partie  demon-  ||  strant 

par  qvelle  maniere  ||  se  peut  trouuer  la  ligne  droicte,  eguale  a  la 

circumfe-  ||  renciale  ligne  du  cercle  proposé,  &  descrire  Ie  quarré,  || 
egual  au  mesme  cercle  donné. 

Aan  het  einde  van  bladz.  90  staan  de  „Errata",  31  in  getal. 

Bladz.  91,  (zonder  pagineering)  geeft:  „Extraict  dv  Privilege" 

onderteekend  „Eaict  a  Delff,  Ie  xxjme.  de  Eeburier,  1584."  Onder- 

aan leest  men :   „Men  vercooptse  ly  Simon  vander  Eycke." 

4)*  ibrt  daar  bewijs  ||  «Hat  bie  nieuwe  gljeoonben  |j  proportie  eens  tëirekels 
iegens  $n  diameter  te  |l  groot  is  enoe  onerjulcx  be  qnabratnra  Cirrali  bes 
gloeit  II  oinbers  onreeljt  jij.  Door  Ludolph  van  Ceulen,  gheboren  in  || 

HildesJieym  rooonacl)tigl)  tot  üDelft.  ||  Vignette  :  eene  meetkundige  figuur, 

die  weder  op  de  eerste  bladzijde  voorkomt).  (Sljeprent  tot  2Umstel- 

rebam/  bg  mijn  %rnren  Sansjoon  ||  Jitnüer  /  iJtgneranijber  /  woonenbe  iu  be 

fcöarmoe-straet  ||  inben  Dergnlben  {lasser,    in  4°. 
De  datum  moet  zijn  van  1585. 

6  bladzijden  zonder  paginatuur  of  signatuuren. 

5)*ClAEKDER  BEWYSllOP  BE  QVADRA-  ||  TVERE  DES  CIKKELS  ||  ANNO 

VIER-EN-TACHTIGH  WTGHE-  II  WTGHEVEN  (sic),  BY  SIMON  VANDEREïC-  II  KE 

TOT    DOLE    GHEBOOREN  :  ||  WaER    DAT    LICHTELICK    WT     TE    NEMEN  SAL  || 

zijn  den  ghenen,  de  vvelcke  hem  onderstaen  heeft  de  selue  j|  te 

vvederlegghen,  Die  niet  verstaen  noch  ||  ghekent  te  hebben.  ||  Door 

den  selven  Autheur.  ||  vignette :  eene  meetkundige  figuur.  ||  Tot 

Delf,  j|  by  Aelbrecht  Heyndricxsz.  Ordinaris  ghesvvoren  Drucker  van 

||  zijne  Excellentie.  Ende  der  Staten  s'Landts  van  Hollandt,  ||  Anno 
M.D.LXXXVI. 

A— E.  bladz.  1—38. 

Op  blz.  38  komen  de  „Errata"  voor. 

6)*  {Jroefsteen  ||  (Ênbe  €laerber  weber  legging  I)  bat  l)et  ||  elaarber  bewijs  (so 
bat    gljenaempt    is)    op    bc  ||  gljeroembe    eruinbingl)  oanbe  flUuabratore  bes  || 
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tëirckels  een  onrecljt  te  kennen  gljenen/  enfce  gijeen  ||  woeradjtül)  bewijs  is.  j| 

fjter  bijgeooegljt  |[  (Een  corte  t>erdartngl)  aengaenbje  l)et  onperstonbt  enbt  || 

misbruock  infce  reonctie  op  simpel  interest.  ÏUen  gljemeenen  oolek*  tot  nut. 

Csatnen  boor  Ludolph  van  Colen  woonacMich  tot  Delft.  ||  Vignette  [|  (öfje- 

prent  tot  ̂ emstetreimm/  bg  nujn  Ijarmen  Sansjoon  ||  ittnüer/  tfignersnijfrer/ 

tooonenbe  inïre  tDarmoestract  ||  iniren  t>erguti>en  passer.  1586.  in  4°. 
A — B,  12  bladz.  zonder  pagineering. 

7)  Nicolai  Kaymari  Vrsi  Dithmarsi.  ||  Fvndamentvm  Astrono- 

micvm;  ||  id  est.  ||  Nova  Doctrina  ||  Sinwm  et  triangvlorum.  || 

eaqve  absolvtissima  et  peree-  ||  ctissima,  eivsqve  vsvs  in  astro- 

nomi-  ||  ca  Calculatione  &  Obseruatione.  ||  Cui  adiunctae  sunt :  ||  I.  Hy- 
potheses nouae  ac  verae  motuum  corporum  Mundanorum.  [|  II.  Ex- 

tructio  (sic)  Canonis  Sinuum,  vulgaris  quidem,  sed  solita  via  fa- 

cilior.  ||  III.  Sectio  anguli  data  ratione,  seu  in  quotlibet  partes.  || 
IV,  Quadratio  Circuli  Demonstrabili  ratione,  eiusque  Demonstra- 

tie ||  V.  Solutio  Triangulorum  vsitatiorum  noua  ac  faciilima  ra- 

tione. ||  VI.  Solutio  plerorumqüe  Triangulorum  per  solam  prostha- 

phaeresin.  ||  VIL  Eiusdem  prosthaphaereseos  Apodixis ,  Causa,  ac 

Demonstratio.  ||  Omnibus  seculis  problematd  sanè  desideratissima,  aliaa; 

prins  nee  audita  ||  nee  antèa  visa  paradoxa  quam  plurima.  ||  vignette : 
een  hoofd  gekroond  met  een  kroon  van  laurierbladen,  met  het 

onderschrift:  Sapientia  Costas.  ||  Aytupirp*.  tw  Ü  3ek  ètorrw.  || 

Argentorati.  j|  Excudebat  Bernhardus  Jobin.  ||  1588.  in  4°.  met 
1  plaat. 

VIII  bladz.  (zonder  pagineering):  bevatten  titel  en  „Epistola 

Dedicatoria  aanl).  Joanni  Philippo  a  Kettenheim,  Praetori.  ||  D. 

Abramo  Heltio,  Consvlaris ;  ||  D.  Nicolai  Hvgoni  Kniebkio,  tue- 

decemviro  :  ||  Inclytae  Reipublicae  Argentoratensis  in  Scho-  II 
larchjs.  (gedateerd  „11  Calendas  Augustas.  „Anno  tU0*«vo/96>wö  Jesu 

Christi  1588."  met  twee  verzen  van  „Joannes  Truncius  Mariaebur- 

gensis  Borussus." 
A — K   (80   blz.    de  eerste  zijde  van  ieder  blad  is  slechts  genum- 

merd 1,  2,  3,  .  . .) 

Caput  I.  1 — 52.  De  Logistica  Astronomica. 

Caput  H.  52-~ 132.  De  Extrvctione  Canonis  Sinuum. 

Caput  III.   132— 302.  De  Doctrina  Triangvlorvm. 

Caput  IV.  31 — 362.  De  obseruatione    locorum  stellarum  fixarum* 

Caput  V.  37— 40 2.  De  obseruatione  motuum  planetarum:  vbi  de 
nouis  nostris  Hypothesibus. 

De  in  den  tekst   afgedrukte  figuren  zijn  meerendeels  opgedragen 

aan  meer  of  minder  bekende  wiskundigen  (tijdgenooten). 
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62.  Laurentio  Tuppio. 

72.  Conrado  Dasypodio. 

91.  Justo  Byrgi. 

10 i.  Simoni  a  Quercu. 
111.  Davidi  Vuolkenstenio. 

12 2.  Thomae  Finckio* 
16 2.  Paulo  Vuittichio. 

17 *.  Barptolomae  Seulteto. 
181.  Gerardo  Mercatori  cum 

filijs  et  nepoti. 
19 2.  Alberto  Leonino  a    Gro 

nevuoude. 

20 2.  Lazaro  Schonero. 

211.  Edoni  Hildenio  Frisio. 

Eene   bijzondere    soort    van 

wetenschap  in  die  dagen. 

21 2.  Philippo  Apiano  Petri  filio. 
22  *.  Michaeli  Maestlino. 

232.  Valentino  Ottoni. 

251.  Henrico  Brucaeo. 

26 ] .  Christophoro  Clauio  (Salve 
Venerande  Sacerdos). 

28 1.  Matthaeo  Badeno. 

29  i.  Johanni  Jungen. 
35  l,  Victorino  Schonfelt. 

36 *.  Casparo  Peucero. 
40 2-  Joanni  Dee. 

"De  plaat:  Principi  Hassiae  &c. 
Guilielmo, 

bijdrage    tot  de  geschiedenis  van   de 



DE    GERECHTELIJKE    GENEESKUNDE    EN    DE 

LLTKEN-VERBEANDING. 

DOOB 

A.  W.  M.  VAN  HASSELT. 

Het  is  niet  zonder  eenigen  schroom,  dat  ik  het  waag  in 

deze  Vergadering  één  der  onderwerpen  de  Staatsgeneeskunde 

betreflende  aan  te  roeren.  Althans  op  het  gebied  der  openbare 

gezondheidsleer  en  der  geneeskundige  politie  zijn  wij  in  de 

Akademie  niet  bijzonder  gelukkig  geweest. 

Tot  staving  dier  uitspraak  mag  wel,  in  de  eerste  plaats, 

herinnerd  worden  aan  de  fata  miserrima  onzer  langdurige  en 

krachtige  pogingen  tot  het  helpen  tegengaan  der  menigvuldige 

vervalschingen  van  levensmiddelen,  ook  in  ons  land  straffeloos 

of  althans  ongestraft  plaats  vindende.  Yan  af  het  jaar  1856 

tot  in  1861  hebben  wij  ons  daarmede  bezig  gehouden.  Eerst 

met  de  H.H.  mulder,  donders  en  van  geuns,  daarna  met  den 

Heer  von  baijmhauer,  en  voortdurend  met  wijlen  ons  ten  de- 

zen zoo  volijverig  medelid  van  der  boon  mesch,  —  die  het 

initiatief  nam,  —  genoot  ik  destijds  het  voorrecht,  daarvoor 

in  speciale  commissie  werkzaam  te  mogen  zijn.  Onze  gemeen- 

schappelijke werkdadigheid  besloot  met  eene  officieele  deputa- 
tie tot  den  toenmaligen  Minister  van  Binnenlands che  Zaken  en 

daarna  met  het  indienen  eener  concept-wet  tegen  de  verval- 
schingen. 

Kort  daarop,  in  J862,  werden  wij,  uit  onze  zuster-afdeeling, 

verrast  door  eene  letter-  en    rechtskundige  bijdrage  tot  dit  on- 

"VERSL.    EN    MEDED.    APD.    NATUUEK.    2<ie   BEEK.S.    DEEL.    IX.  8 
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der  werp,  van  den  Heer  j.  de  wal.  Zij  handelde  over :  »  de 

*  gronden,  waarop  de  strafwetgeving  tegen  het  vervalschen  van 

//  levensmiddelen  moet  worden  gevestigd."  Onze  geachte  mede- 
broeder leverde  daarin  van  het  juridiek  standpunt  eene  vrij 

strenge  kritiek  over  een  deel  van  ons  concept,  als  //  wetsont- 

werp'1 beschouwd,  doch  eindigde  desniettemin  met  deze  vleijende 
woorden : 

//  Ziedaar  M.  H. !  de  opmerkingen,  die  mij  de  naauwgezette 

overweging  van  dit  onderwerp  in  de  pen  ge  f.  Dank  zij  der  Na- 

tuurkundige Afdeeling  toegebracht,  die  van  het  recht  der  Aka- 

demie  gebruik  maakte,  om  het  belang  van  alle  ingezetenen  des 

Rijks  aan  de  Regeering  voor  te  dragen.  Zij  heeft  zich  van  eene 

schoone  taak  gekweten.  Met  haar,  naar  vermogen,  mee  te  wer- 
ken, om  het  doel  te  bereiken,  waarnaar  zij  streefde,  acht  ik 

plicht  en  roeping.  Toonen  wij,  dat  beide  Afdeelingen  dezer 

Koninklijke  instelling  iets  vermogen  tot  het  bevorderen  van  het 

welzijn  der  natie." 
Daarna  nogtans  heeft  de  Letterkundige  Afdeeling  niet  getoond 

wat  zij  kon,  en  niet  verder  meegewerkt.  Wij  koesterden  de 

hoop,  dat  zij  nu  ons  ontwerp,  volgens  goede  rechtskundige  be- 

ginselen, zou  voltooijen,  doch  wachten  tot  heden  op  hare  da- 
den. Was  het  misschien  juist  wegens  deze  collegiale,  juridieke 

castigatie?  of  was  het,  omdat  de  Eegeering  in  die  dagen  (d.  i. 

vóór  de  geneeskundige  wetten  van  1865)  nog  geen  geopend 
oor  had  voor  Politia  medica?  ik  weet  het  niet;  maar  wat  al- 

gemeen bekend  is,  is :  dat  Nederland,  dertien  jaren  later,  nog 

steeds  geene  wet  op  de  vervalschingen  bezit.  Dit  mag  te  meer 

bevreemding  wekken,  dewijl,  sedert  1870,  door  de  Provinciale 

geneeskundige  inspecteurs  en  adjunct-inspecteurs,  in  de  Versla- 
gen aan  den  Koning  over  het  Geneeskundig  staatstoezicht,  mede 

op  zoodanige  wet  bijna  jaarlijks  wordt  aangedrongen. 
In  de  tweede  plaats,  werd  mij  vroeger  op  het  veld  der  me- 

dische politie  gelegenheid  geboden,  met  de  Heeren  donders  en 
van  geuns,  uwe  vergadering  te  mogen  voorlichten  omtrent  de 

meest  doelmatige  verordeningen  op  de  keuring  van  vleesch  en 

de  ziekten  van  het  rundvee.  Ook  deze  kwestie,  —  in  verband 

met  het  algemeen  oprichten  van  goede  abattoirs,  —  verbeidt 

nog  altijd,  insgelijks  niettegenstaande  de  vele  bemoeijingen  van 

onze  staatsgeneeskundigen,  eene  betere  toekomst. 
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Voor  de  derde  maal,  mogt  ik,  met  den  Heer  harting  en 

ons  te  vroeg  ontvallen  medelid  sghneevoogt,  voor  hygiëna  pu- 

blica  in  commissie  worden  gesteld,  tot  het  zoo  mogelijk  af- 
weren van  het  gevaar,  dat  door  trichina  spiralis  voor  den 

mensch  kan  ontstaan.  Hierover  werd  door  onze  Afdeeling  aan 

den  Minister,  die  destijds  het  roer  van  het  Departement  van 

Binnenlandsche  zaken  in  handen  hield,  een  gemotiveerd  rap- 
port uitgebracht  met  de  noodige  voorstellen.  Sedert  is  van 

üegeerings-toezicht  ook  daarop  ons  nog  niets  ter  oore  ge- 
komen. 

Zelfs  werd,  naar  ik  meen,  toenmaals  tegen  dit  kwaad  niet 

eens  gewaarschuwd  in  de  Staats-Courant,  zooals  onlangs  tegen 

den  Amerikaanschen  Colorado-kever,  —  geen  //lieven  Heer's 

beestje",  gelijkerwijze  het  officieele  orgaan  dien  betitelde,  want 
dit  behoort  tot  de  nuttige  in  sekten,  maar  tehuis  behoorende 

in  den  Coleopteren-groep  der  werkelijk  zeer  schadelijke  //goud- 

haantjes." 
Ofschoon  dergelijke  negatieve  resultaten  van  onzen  Akade- 

mischen  arbeid  voor  stoffelijk  volkswelzijn  niet  geschikt  zijn 

den  lust  op  te  wekten,  om  hier  ter  plaatse  het  pad  der  Staats- 

geneeskunde  te  betreden,  wil  ik,  ter  vervulling  mijner  spreek- 
beurt, toch  op  nieuw  uwe  aandacht  vestigen  op  een  ander 

daartoe  behoorend  onderwerp  van  meer  zedelij  k-maatschappelijk 
aanbelang,  te  weten: 

Op  het  iveifüg  ontwikkelde  standpunt  der  gerechtelijke  ge~ 
neeskunde  in  ons  vaderland 

Wanneer  er  één  tak  van  toegepaste  wetenschap  in  Neder- 

land is,  die  gezegd  mag  worden  braak  te  blijven  liggen,  dan 

is  dit  wel  de  Medicina  forensis.  Ik  meen  niet  te  veel  te  zeg- 

gen door  te  be weeren,  dat  daaromtrent  de  gevoelens  der  des- 

kundigen onverdeeld  zijn.  Trouwens  van  oude  tijden  her  hebben 

hare  fre-oefening  en  tuY-oefening  bij  ons  veel  te  wenschen  over- 
gelaten. Zoo  ooit  haar  beschamend  standpunt  zonneklaar  is 

aangetoond,  dan  geschiedde  dit,  reeds  voor  een  30 tal  jaren,  in 

het  beroemde  prijssehrift  van  de  Heeren  van  den  broecke 

uit  Zeeland.  Sedert  hen,  sedert  1845,  bleef  hare  toestand  sta- 

tionnair,  d.  i.  in  verval.  Nog  onlangs  beschreef  ons  geacht 

medelid  koster,  in  zijne  voortreffelijke  bewerking    der  Handlej- 

8* 
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ding  van  büchner  *)  dezen  als  bij  voortduur  achterlijk  en  on- 
geregeld, en  noemde  hij  dien  zelfs  //hoogst  gebrekkig  en  zon- 

,/der  voldoende  waarborgen." 

't  Wordt  tijd,  dat  daaraan  een  einde  kome,  want  ook  hier 
mag  de  maatschappij  niet  langer  verstoken  worden  gelaten  van 

de  vruchten  der  wetenschap.  Het  uitzicht  op  een'  beteren 
dageraad  schijnt  thans  gunstig.  Bij  de  aanstaande  regeling  van 

het  Hoog  er  onderwijs  zal  een  aanvang  kunnen  worden  gemaakt 

met  het  voorzien  in  eene  leemte,  waarop  in  't  aanhangig  wets- 
ontwerp de  aandacht  trouwens  bereids  is  gevestigd.  Doch  niet 

alleen  uit  verbetering  van  onderwijs,  maai  niet  minder  ook  uit 

beter  staatstoezicht  zal  hier  het  gewenschte  licht  behooren  te 

verrijzen.  Beider  stralen  zijn  hier  noodig,  om  uit  den  langen 

en  diepen  slaap  te  doen  ontwaken.  Deze  toch  is  niet  slechts 

intensief,  maar  ook  extensief;  de  soporeuse  toestand  is  hier 

algemeen. 
Door  het  gros  der  geneeskundigen  wordt  zeer  weinig  werk 

gemaakt  van  de  hier  bedoelde  studie. 

De  rechtsgeleerden  bezitten,  in  't  algemeen,  hoogst  opper- 

vlakkige begrippen  van  de  eischen,  die  aan  de  //  deskundigen" 
pro  foro  kunnen  en  mogen  worden  gesteld. 

Het  onderricht  in  de  gerechtelijke  geneeskunde  geschiedde 

van  oudsher  grootendeels  voor  den  vorm,  werd  en  wordt  schraal 

uitgemeten.,  soms  als  't  ware  bij  wijze  eener  pharmacopoea 

pauper  urn. 
Van  Eegeeringswege  liet  men  tot  hiertoe  een  en  ander  voort- 

sukkelen, zoo  goed  en  kwaad  als  het  wilde.  De  geneeskundige 
wetten  van  1865  schreven,  wel  is  waar,  een  examen  voor  in 

gerechtelijke  geneeskunde,  voor  de  artsen,  maar  de  staats-com- 

missiën  schijnen,  op  hare  beurt,  dit  vak  niet  altijd  zeer  ernstig 

op  te  nemen.  En  dit  terecht.  Want  //waar  niet  is,  verliest  de 

//keizer  zijn  recht!"  Waar  zoo  luttele  gelegenheid  tot  leering 
en  oefening  bestaat,  mag  niet  te  veel  worden  geeischt.  Eene 

dergelijke  gelegenheid  immers  bestond,  sedert  de  tijden  van 
onzen    beroemden     archiater     matthias    van    geuns,    mede    in 

*)  Leerboek  der  gerechtelijke  geneeskunde  voor  artsen,  en  rechtsgeleerden,  vrij 
bewerkt  naar  het  Duitsche  leerboek  van  Dr.  e.  büchnek,  door  Dr.  w.  koster, 
Tiel  1871.  Vergelijk  vooral  $  21. 
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Utrecht,  nog  slechts  eens,  maar  eenzijdig,  voor  de  aanstaande 

militaire  artsen,  voor  welken  aaa  de  voormalige  Kweekschool 

althans  voorname  onderdeelen  der  gerechtelijke  geneeskunde 

eenigzins  meer  zelfstandig  werden  onderwezen.  Voor  het  ove- 

rige werd,  zoo  ver  mij  bekend,  aan  onze  instellingen  voor  hoo- 

ger  onderwijs,  nog  nimmer  een  afzonderlijke  leerstoel  voor  dit 

vak,  —  evenmin  als  voor  openbare  gezondheidsleer  en  medi- 

sche politie,  —  opgericht.  Hoe  omvangrijk  ook,  het  was,  is 
en  blijft,  in  den  regel,  eene  soort  van  toegift,  of  wel  eens  van 

ballast,  voor  dezen  of  genen  Hoogleeraar,  die  wel  zoo  goed 

zijn  wilde,  het  in  combinatie  met  zijne  hoofdvakken  op  zich 
te  nemen. 

En  hoedanig  de  gezegde  combinatie  wijders  geschiedt,  dit 

moet  den  oningewijde  zeker  somtijds  vrij  curieus  schijnen,  al- 

thans in  zoo  verre  als  voor  deze  rolverdeeling,  voor  de  toewij- 

zing van  dien  ballast,  weinig  of  geen  regel  bestaat.  Wat  lee- 

ren,  bij  voorbeeld,  de  Series  lectionum  voor  de  loopende  cur- 

sus daarover?  fn  Leiden  is  de  chirurg  met  de  medicina  foren- 

sis  belast:  —  in  Utrecht  de  anatoom:  —  in  Groningen  de 

patholoog:  —  in  Amsterdam  de  phvsioloog. 

Is  het  dan  niet  zeer  waarschijnlijk,  dat,  —  bij  de  erkende 

uitstekende  toewijding  aan  deze  hunne  hoofdvakken,  —  door 

die  heeren,  de  gerechtelijke  geneeskunde  werkelijk  niet  veel 

meer  dan  als  eene  bijzaak  kan  behandeld  worden?  te  meer, 

daar  hunne  leerlingen,  althans  aan  de  Akademies,  er  tot  hiertoe 

geen  examen  in  behoeven  af  te  leggen.  Bovendien,  tijdsgebrek 

in  de  zeer  schaars  te  vioden  uurverdeeling  voor  hunne  vele 

en  verschillende  colleges  is  oorzaak,  dat  de  medicina  forensis 

meestal  voor  juristen  en  medici  gelijktijdig  moet  worden  gege- 

ven, waarvan  eene  zekere  oppervlakkigheid  allicht  het  vrij  na- 

tuurlijk gevolg  kan  worden.  Uit  dien  hoofde,  om  dit  leerstuk 

voor  de  juristen  nog  eenigzins  smakelijk  te  maken,  liet  en  laat 

men  zich  soms  misschien  nog  verleiden,  om  liefst  een'  aanvang 
te  maken  met  eenige  voor  dezen  meest  begrijpelijke  capita  se- 

lecta, bijv.  over  legitimiteit,  infanticidium,  abortus,  en  vooral 
ook  over  viol,  na  het  behandelen  waarvan  dan  echter  vaak 

geene  voor  dit  vak  beschikbare  uren  meer  overblijven. 

En  toch  resten  er  dan  nog  zeer  vele  gewichtige  onderwerpen, 
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bevat  in  de  dikwerf  ingewikkelde  vraagstukken  omtrent  tijds- 

bepaling van  den  dood,  levensgevaarlijkheid  van  wonden,  on- 

derscheiding van  moord  of  zelfmoord,  herkenning  van  bloed-  en 

andere  vlekken,  identiteit,  viabiliteit,  toerekenbaarheid,  kunst- 

fouten,  enz.  enz.  Maar  bovenal  heeft  men  dan  nog  een  trias 

van  veel  meer  uitgebreide  onderdeelen,  welker  kennis,  voor  de 

medici  in  't  bijzonder,  in  de  praktijk  hoogst  noodig  en  nuttig 
moet  worden  geacht.  Ik  heb  hier  op  het  oog  de  leerstukken 

over  het  voorwenden  van  ligchaamsgebreken  en  zielsziekten,  — 
over  de  verschillende  vormen  van  stikkingsgevaar  of  dood  door 

asphyxie,  —  en  over  de  vergiften  uit  de  drie  Kijken  der  natuur. 
in  laatstgenoemd  vak,  met  name  de  praktische  toxicologie, 

wordt,  naar  ik  vermeen,  nergens  afzonderlijk  onderricht  gegeven 

aan  de  aanstaande  geneeskundigen,  dan  hier  en  daar  bij  uit- 
zondering in  eenige  lessen  over  experimenteele  vergiftleer  voor 

de  studenten  in  physiologie,  of  over  chemia  forensis  meer  uit- 
sluitend voor  de  pharmaceuten. 

Het  is  van  't  vermeide  drietal,  dat  mijns  inziens  in  den 
regel,  geen  genoegzaam  werk  wordt  gemaakt,  juist  wegens  hun 

grooteren  omvang.  Met  nadruk  zeg  ik  in  den  regel,  want  het 

is  mij  bekend,  dat  hierop  zeer  prijzenswaardige  uitzonderingen 

zijn  voorgekomen  en  nog  voorkomen ;  ook  lag  het  geenszins 

in  mijne  bedoeling,  de  geringste  personeele  toespeling  te  ma- 

ken, zijnde  het  mij  geheel  alleen  om  de  zaak,  niet  in  't  minst 
om  de  personen  te  doen.  Nogtans  is  onder  dezen,  zelfs  bij  het 

grootste  talent  en  den  uitersten  vlijt,  wel  niemand  in  staat  te 

achten,  om  de  tegenwoordig  bestaande  hinderpalen,  naar  wil  en 

eisch,  te  kunnen  overwinnen.  Om  goede  gerechtelijke  genees- 

kundigen te  vormen,  om  een  alleszins  geschikt  gerechtelij  k-ge- 
neeskundige te  zijn,  daartoe  behoort  dan  ook  zeer  veel.  Die 

hier  aan  alle  wetenschappelijke  voorwaarden  wilde  beantwoor- 

den, moet  vooreerst  op  den  duur  vertrouwd  trachten  te  blij- 

ven met  natuurkunde,  mikroskopie,  scheikunde,  plantenkunde, 

zelfs  zoölogie  en  physiologie,  maar  hij  moet  ten  anderen  niet 

alleen  goed  medicus  en  goed  chirurg  zijn,  maar  hij  behoort  bo- 

vendien niet  onervaren  te  wezen  in  de  obstetrie,  noch  vreem- 

deling in  de  psychiatrie ! 
Daarom  kan  ik  niet  instemmen  met  hetgeen  büchner  in  het 
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boven  geprezen  leerboek  beweert:  dat  elk  wetenschappelijk  ge- 
neesheer, met  genoegzame  praktische  ervaring,  in  zeer  korten 

tijd,  een  degelijk  gerechtelijk-geneeskundige  kan  worden.  Althans 
uit  hetgeen  mijne  studiën  en  ondervinding  ten  dezen  mij  hebben 

geleerd,  acht  ik  mij  verplicht,  deze  stelling  bepaald  te  moeten 

tegenspreken  ;  vooral  ook  uit  dien  hoofde,  dat  juist  eene  zoo- 

danige optimistische  zienswijze  misschien  zou  kunnen  medewer- 

ken, om  de  verwezenlijking  van  het  denkbeeld  eener  meer  ge- 
zette, speciale  beoefening  der  medicina  forensis  te  belemmeren. 

Intusschen  geloof  ik  de  aangehaalde  zinsnede  meer  als  eenen 

lapsus  calami  te  mogen  beschouwen.  Op  andere  plaatsen  im- 
mers van  het  vermelde  leerboek  zal  men  aangedrongen  vinden 

op  de  instelling  van  //afzonderlijke  staatsbeainbten11  voor  dezen 
tak  der  geneeskunde,  op  grond  dat  men  anders  soms  geene 

geschikte  personen  verkrijgt.  Ook  zal  men  daar  het  betoog  aan- 

treffen, dat  het  in  dezen  niet  alleen  op  het  //  kennen'1,  maar 

niet  minder  op  het  '/kunnen"  aankomt.  En  verder,  dat  het 
hier  inderdaad  voor  de  maatschappij  te  gevaarlijk  is,  om  op 

den  duur  //  zoogenaamde11  deskundigen  aan  't  werk  te  zien, 
wanneer  die  niet  vooraf  tot  wezenlijk  deskundigen  zijn  //ge- 

vormd11. 
Met  de  laatste  stelling  kan  ik  mij  volkomen  vereenigen.  Aan 

meer  degelijke  vorming  bestaat  hier  behoefte.  En  voor  dege- 

lijke kennis  van  de  medicina  forensis,  in  haren  geheelen  om- 

vang, inzonderheid  met  inbegrip  der  toxicologie,  wordt  lang- 
durige studie,  worden  speciale  leering  en  toewijding  vereischt. 

Zóó  werd  het  buiten  'slands  dan  ook  reeds  lang  begrepen. 
Orfila  en  dévergie  in  Frankrijk,  christison  en  taylor  in  En- 

geland, heske  en  casper  in  Duitschland  en  anderen  hebben  dit 

vak,  als  zoodanig,  eene  vrij  algemeen  erkende  zelfstandigheid 

doen  erlangen,  niet  alleen  tol  roem,  maar  meer  nog  tot  nut 
van  hun  land. 

Bestaat  er  misschien  in  ons  //  goede"  vaderland  minder  of 
geene  bepaalde  behoefte  aan  goed  gerechtelijk-geneeskundig  on- 

derwijs en  toezicht?  Komt  wellicht  bij  // ons11  weinig  of  niet  voor 
van  medico-legale  strekking?  Ik  acht  de  Nederlanders,  behalve 
dat  zij  minder  talrijk  zijn,  kwalitatief  niet  van  zóó  veel  beter 

zedelijk  gehalte  dan  de  bewoners  der  ons  omringende  gewesten* 
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Uit  de  omstandigheid,  dat  men  ten  onzent  zoo  betrekkelijk 

zelden  van  crimineele  causes  célèbres  verneemt,  zou  men  ove- 

rigens soms  meenen,  het  tegendeel  te  mogen  opmaken.  Maar 

zou  het  ook  niet  kunnen  zijn,  dat  de  oorzaak,  waarom  daarvan 

bij  ons  zoo  luttel  wereldkundig  wordt,  voor  een  goed  deel  juist 

hierin  zou  moeten  worden  gezocht.,  dat  de  gerechtelijke  genees- 

kunde bij  ons  op  een  te  laag  peil  staat?  Jk  kan  het  vermoe- 
den niet  geheel  onderdrukken,  dat  bij  ons  misschien  te  veel 

met  den  mantel  der  liefde  wordt  bedekt,  of  althans  dat  de 

sluijer  der  misdaad  wellicht  te  weinig  wordt  opgelicht. 

En  wanneer  pogingen  daartoe  plaats  vinden,  indien  bij  ons 

gevallen  van  forensische  beteekenis  voorkomen,  op  welke  wijze 

gaat  men,  bij  de  instructie  daarvan,  dan  meermalen  te  werk? 

Dan  wordt,  volgens  het  wetboek  van  strafvordering,  eenvou- 

dig elk  en  een  iegelijk,  die  maar  het  praedicaat  van  //  genees- 

kundige11 bezit,  gesommeerd,,  om  als  //  deskundige11  zijn  judi- 
cium te  verleenen,  onverschillig  of  hij  werkelijk,  door  bijzondere 

studie  of  werkkring,    eenigermate  daartoe  gekwalificeerd  zij. 

Is  het  dan  te  bevreemden,  dat,  —  al  zijn  wij  sedert  eenige 

jaren  in  't  bezit  van  eene,  even  nuttige  als  noodige,  Verorde- 
ning op  algemeen  verplichten,  uitwendigen  lijken- schouw,  — 

zoo,  wel  hierbij,  als  in  legale  gevallen,  meermalen  een  of  ander 

over  't  hoofd  wordt  gezien  of  niet  herkend?  Of  ook,  dat  hij 
die  zich  hier  niet  tamelijk  vast  in  de  leer  gevoelt,  somwijlen 

tracht,  er  zich  op  overeenkomstige  wijze  van  af  te  maken,  als 

de  Engelsche  coroners  of  hunne  adviseurs,  met  de  bekende  ty- 
pische uitspraak :  Died  by  the  visitation  of  God  ?  Daarenboven, 

zoo  als  de  rechtspleging  bij  ons,  althans  nog  voor  eenige 

jaren,  is  ingericht,  behoeft  niemand  er  zich  sterk  over  te 

verwonderen,  dat  vele  praktische  artsen  zich,  zooveel  mogelijk, 

pogen  te  onttrekken  aan  hare  onaangename,  ja,  misschien  slechts 

bij  uitzondering,  somtijds  zelfs  ruwe  eischen. 

Nagenoeg  pro  Deo,  —  dikwijls  huns  ondanks,  —  in  den 

regel  zonder  dankbetuiging,  —  worden  zij  meermalen  gedwon- 

gen, zich  pro  justitie,,  ligchamelijk  en  verstandelijk,  in  te  span- 
nen, om  ten  overvloede  nu  en  dan  met  al  zeer  weinig  egards 

daarbij  te  worden  bejegend.  Het  kan  zelfs  gebeuren,  dat  men 

('t  is  mij  zei  ven  tot  tweemalen  toe  geschied)    door    een1    deur- 
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waarder,  zoogenaamd  //  op  slag",  voor  den  rechter  wordt  geci- 
teerd, en  half  met  geweld,  of  althans  onder  dreigementen,  op 

soms  hoogst  ongelegen  uren,  uit  zijne  woning  en  zijne  bezig- 

heden „  opgehaald",  ....  waarlijk,  alsof  men  in  persoon  aan 
eenig  strafbaar  feit  schuldig  ware! 

Zoo  groote  haast  is  anders  bij  de  rechtsbedeeling  ten  on- 

zent, in  het  algemeen,  niet  zeer  gebruikelijk ;  zulke  handelin- 
gen zijn  uit  den  tijd,  en  niet  meer  overeen  te  brengen  met 

het  hedendaagsch  maatschappelijk  en  wetenschappelijk  standpunt 

van  den  geneesheer.  Hij  wiens  onmisbare  hulp  en  kennis,  als 

//deskundige11,  wordt  ingeroepen,  mag  niet  langer  als  eene  soort 

handlanger,  of  als  gewone  „getuige"  worden  behandeld,  't  Werd 
tot  hiertoe  te  veel  uit  het  oog  verloren,  dat  in  Nederland  een, 

wel  is  waar  overdreven,  afkeer  bestaat  tegen  alles  wat  naar 

//politie"  zweemt.  Door  handelingen  als  boven  boezemt  men 
den  geneeskundige  te  veel  weerzin  in  tegen  den  loop  van  het 

recht,  wanneer  men  hem  daarin  zóó  polizeimdssig  betrekt.  En 

hoe  zou  hij,  bij  dergelijke  mYoefening  der  gerechtelijke  genees- 

kunde, lust  verkrijgen  in  hare  beoefening  ?  Neen !  de  tegen- 
woordige toestand  is  m.  i.,  wetenschappelijk  onverantwoordelijk, 

en  maatschappelijk  onhoudbaar! 

Om  hier  tot  dringend  noodige  verbetering  te  geraken,  zal 

men,  onder  anderen,  moeten  bedacht  zijn  : 

1°.  Een1  afzonderlijken  leerstoel  *)  op  te  richten  voor  medi- 
cina politica  en  forensis,  misschien  om  te  beginnen,  aan  één, 

doch  zoodra  mogelijk  aan  alle  universiteiten,  onder  bepaling, 

dat  daarin  voor  de  juristen  afzonderlijk  onderwijs  zal  moeten 

worden  gegeven. 

2°.  In  het  aramee-plan  voor  het  doctoraat  in  de  genees- 
kunde (zie  het  hangende  Voorstel  tot  regeling  van  hel  Hooger 

onderwijs,  Art.  87),  bij  de  geneesmiddelleer,  de  praktisch-ge- 

neeskundige  vergiftleer  in  het  bijzonder  op  te  nemen,  kun- 

nende de  meer  scheikundige  toxicologie  aan  de  artsenijbereid- 
kundigen  (Art.  92)  worden  overgelaten. 

3°.  De    gezondheidsleer  (vergelijk  genoemd   Voorstel)  als  al- 

*)  Dit   werd,   reeds   in    1853,    door    ons  thans  rustend  medelid   g.  j.  müldek 
voorgesteld;  zie  zijn  Advies  omtrent  het  geneeskundig  onderwijs. 
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gemeen  verplicht  examen-vak,  en  in  haren  geheelen  omvang, 
op  haar  zelve  te  laten  bestaan,  maar  daarvan  af  te  zonderen 

de  gerechtelijke  geneeskunde  en  de  medische  politie,  onder 

voorwaarde  der  toevoeging  van  deze  verordening :  Niemand  zal 

tot  dit  examen  worden  toegelaten,  dan  onder  overlegging  van 

een  testimonium,  dat  hij  minstens  één  jaar,  met  vrucht,  on- 

derwijs in  medicina  forensis  en  politia  medica  heeft  genoten. 

4°.  Daarentegen  alsdan  in  alle  de  sub  2  en  3  vermelde 
vakken  een  bijzonder  examen  voor  te  schrijven,  ter  verkrijging 

van  een  afzonderlijk  doctoraat  in  de  staatsgeneeskunde,  volgens 

het  uitmuntend  plan  van  den  Senaat  der  Utrechtsche  Hooge- 

schooi  (zie  het  Adres  aan  de  Tweede  Kamer  der  Staten-Generaah, 

d.d.  13  Pebruarij  1875,  blz.  20  en  volg.)  Dit  voorstel  ver- 

dient alleszins  overweging,  niet  alleen  in  betrekking  tot  meer 

speciale  vorming  van  provinciale  geneeskundige  inspecteurs,  maar 
ook  van  aanstaande  medici  forenses. 

5°.  Met  eindelij ke  toepassing  van  het  Koninklijk  Besluit 

van  1818  omtrent  de  zoo  genaamde  //  arrondissements-artsen" 
van  regeeringswege  bezoldigde  gerechtelij  k-geneeskundige  ambte- 

naren, als  //  medici  forenses",  te  doen  aanstellen. 
6°.  Of,  zoo  dit  nog  niet  terstond  uitvoerbaar  bleek  te  zijn, 

de  sub  5  bedoelde  functie,  in  afwachting,  op  te  dragen  aan  de 

daartoe  het  meest  geschikte  en  willige  provinciale  geneeskundige 

inspecteurs  of  hunne  adjuncten,  tegen  eene  behoorlijke  remu- 
neratie. 

7°.  Zoodra  mogelijk  een,  misschien  liefst  jaarlijks  te  verkie- 

zen, Collegie  voor  super-arbitria,  omtrent  alle  loopende  twij- 

felachtige of  bijzonder  ingewikkelde  gerechtelij  k-geneeskundige 
vraagstukken,  te  benoemen,  zamengesteld  uit  eenige  daartoe  het 

meest  geschikte  en  willige  hoogleeraren  der  natuur-  en  genees- 

kundige faculteiten,  mede  onder  genot  van  meer  billijke  vacatie- 

gelden dan  de  tot  hiertoe,  volgens  de  Pransche  tarieven,  ver- 
leende. 

Vraagt  men  soms,  wat  mij  wel  aanleiding  gaf  tot  deze  on- 

gevraagde advijsen?  Zij  moet  niet  alleen  worden  gezocht  in  de 

omstandigheid,  dat  juist  dezer  dagen  het  Hooger  onderwijs  aan 
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de  orde  is.  Zij  nam  haren  oorsprong  meer  nog  uit  het  feit, 

dat  het  onderhavig  vraagstuk,  —  ook  letterlijk,  —  in  zoo 
naauwe  betrekking  staat  tot  eene  question  bruiante  van  den 

dag,  met  name  tot  de  lijken-verbranding. 

Deze,  geenszins  nieuwe,  wijze  van  opruimen  der  afgestorve- 

nen, met  het  trouwens  weldadige  hoofd-doel,  om  bodem-,  wa- 

ter- en  lucht-bederf  tegen  te  gaan,  begint,  ook  in  ons  vader- 
land, eene  betrekkelijk  hooge  vlucht  te  nemen. 

Daarbij  toch  stellen  zich  niet  slechts  meerderen  onzer  offici- 

eele  staatsgeneeskundigen  aan  het  hoofd  der  beweging,  maar 

zijn  ook  tot  de  Vereeniging,  die  zich  tot  invoering  daarvan 

heeft  geconstitueerd  en  bereids  een  getal  van  1200  leden  telt, 

twee  van  de  vier  hoogleeraren,  die  tegenwoordig  medicina 

forensis  onderwijzen,  toegetreden.  Het  voorbijzien  van  de  hooge 

beteekenis  van  dit  vak  voor  de  maatschappij,  —  zelfs  door  de 

speciale  deskundigen,  —  heeft  bij  mij  de  bezorgdheid  opgewekt, 
dat  er  over  de  forensische  schaduwzijde  dezer  kwestie  te  licht 

zou  kunnen  worden  heengegleden. 

Yelen  redekavelen  daarover  in  eene  bepaalde  richting  door. 

//De  justitie'%  —  denkt  men  en  zegt  men  in  enkele  verbran- 

dings- verslagen,  —  de  „justitie"  zal  toch  hier  wel  geen  belem- 

mering willen  opwerpen.1'  Vrij  van  eenzijdigheid  en  luchthartig- 
heid, zelfs  van  geringschatting  eener  waakzame  rechtspleging,  kan 

men  het  meerendeel  der  tot  hiertoe  over  dit  vraagstuk  gevoerde 

gedachten-wisseiingen  en  vlugschriften  voorzeker  niet  noemen. 
Het  komt  mij  voor,  dat  bij  deze  kwestie  de  belangen  van 

de  openbare  gezondheidsleer  met  die  der  gerechtelijke  genees- 
kunde te  zeer  in  strijd  zijn.  Een  onzer  jeugdige  doctoren 

formuleert  zulks  zeer  juist,  in  één  van  zijne  Theses,  stellende  : 

//het  verbranden  van  lijken  verdient,  uit  een  geregtelijk-genees- 

//  kundig  oogpunt,  afkeuring' '  *).  Althans  wanneer  de  crematie 
eens  algemeen  mocht  kunnen  worden  ingevoerd,  zou  dan  wel- 

licht dat,  wat  mogelijkerwijze  aan  verbetering  der  volksge- 

zondheid gewonnen  werd,  niet    weder    aan  verminderde   levens- 

*)  Dr.    f.   p.    h.    van    heust.   Eenige  gerechteijlk-geneeskundige  opmerkingen 
omtrent  venvondingen.  Amsterdam  1874. 
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veiligheid  kunnen  te  loor  gaan?  De  mogelijkheid  immers  van 

het  korter'  of  langer'  tijd  na  den  dood  herkennen  van  geheime 
misdrijven   zal  daarmede  ten  eenenmale  zijn  opgeheven. 

Ofschoon  gerechtelijke  opgravingen  zelden  voorkomen,  en 

hoezeer  deze  volstrekt  niet  altijd  het  begeerde  licht  konden 

ontsteken,  bestaan  er  toch  voorbeelden  in  menigte  van  haar 

hoog  gewicht  voor  de  handhaving  van  het  recht.  Men  verlieze 

hier  niet  uit  het  oog:  dat  overal,  zelfs  ook  in  Duitschland, 

waar  bepaalde  Gerichtsaerzte  zijn  aangesteld,  bij  den  gewonen 

lijkenschouw,  vóór  de  ter  aardebestelling  te  verrichten,  meer- 

malen sporen  van  uitwendig  geweld  geheel  zijn  voorbijgezien. 

Dat  mede,  niet  alleen  in  Duitschland,  maar  ook  in  Frank- 

rijk en  Engeland,  vergiftmoord  dikwerf  is  miskend  geworden  bij 

het  leven,  en  de  slachtoffers  daarvan  onder  alledaagsche  ziekte- 

benamingen  zijn  aangegeven,  en  begraven  als  aan  natuurlijken 

dood  gestorven.  Dat  hetzelfde  ook  in  JNederland  niet  onwaar- 

schijnlijk mag  worden  geacht,  vooral  zoolang  geen  meer  alge- 

meen afzonderlijk  onderwijs  in  praktisch-geneeskundige  toxicolo- 
gie wordt  gegeven.  In  dergelijke  gevallen  nu,  en  insgelijks  na 

schedel-verwonding,  beenbreuken,  kneuzingen  of  andere  beleedi- 

gingen,  —  bij  het  leven  of  vóór  de  begrafenis  onopgemerkt 

gebleven,  —  zijn  meerdere  moord-aanslagen  vroeger  of  later, 
soms  zelfs  na  verscheidene  jaren,  door  de  exhumatie  nog  ontdekt. 

Mag  dan  de  hooge  regering  dit  gewichtig  hulpmiddel  der 

justitie,  zij  het  dan  ook  niet  geheel,  toch  aan  een  deel  der 

natie  prijs  geven?  Ik  meen  zulks  ten  sterkste  te  mogen  be- 

twijfelen, daar  het  mij  toeschijnt,  dat  daarvoor  geen  aequivalent 
zal  kunnen  worden  in  de  plaats  gesteld,  dat  in  sommige  gevallen 

noodzakelijkheid  van  latere  opgraving  overbodig  zou  maken. 

Ofschoon,  in  vele  andere  opzichten,  geenszins  tot  de  bestrij- 
ders der  crematie  wenschende  te  behooren,  acht  ik  toch  dit 

argument  tegen  haar  overwegend,  en  van  zoo  teederen  aard,  dat 

het  vóór  en  tegen  van  alle  zijden,  ook  door  de  leiders  der  we- 

tenschap, veel  ernstiger  dan  tot  hiertoe,  ter  sprake  zal  moeten 

worden  gebracht.  Zonder  dit,  bij  mogelijke  overijling  in  de 

uitvoering,  zou  laödicëisme  der  genees-  en  rechtskundige  weten- 

schap niet  minder  gevaarlijke  gevolgen  kunnen  na  zich  slepen 

voor  de  maatschappij,  dan  het,  op  nadeelige  en  stuitende  wijze, 
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begraven  ingevolge  de  vigeerende  wet,  die  trouwens  eerst  voor 

eenige  jaren  is  tot  stand    gekomen. 

Onze  eeuw  wachtte  zich  zoowel  voor  i^ra-hygiène  als  voor 

w//ra-philanthropie. 
De  doodstraf  is  bij  ons  reeds  afgeschaft;  de  lijfstraffen  aan 

boord  der  Eijks-schepen  staan  misschien  op  het  punt  van  te 

worden  afgeschaft ;  't  is  de  wensch  van  velen,  dat  thans  ook 

de  dusgenoemde  //hatelijke  dwang"  tot  begraven  voor  ons 

//vrij e"  of  //van  dwang  afkeerige"  Nederlanders  insgelijks 
worde  afgeschaft ;  doch  zal  daarmede  niet  tevens  de  gelegen- 

heid zijn  afgeschaft  tot  het  zoo  naauwkeurig  mogelijk  opspo- 
ren van  geheime  misdaden?  en  bovendien  eenigermate  ook 

de  heilzame  vrees   tegen   het  bedrijven  van  deze? 

Zou  de  auri  sacra  fames  gelijktijdig  met  de  verbrandings- 
voortbrengselen in  rook  vervliegen?  Of  zou  het  veelvoudig 

lokaas  tot  venen cium,  reeds  te  zeer  door  de  levensverzekeringen 

aangeboden,  door  het  facultatief  laten  van  verbranden  of  be- 

graven, niet  nog  sterker  dan  voorheen  daartoe  kunnen  uitnoo- 

digen  ? 

//Die  wat  verdient,  moet  wat  hebben",  was  één  van  de  vele 
gulden  spreuken  der  vaderen.  Zij  blijve  ten  dezen  ook  de  onze, 

al  schijnt  ze  in  vele  andere  opzichten  uit  de  mode  te  geraken. 

De  misdadiger  mag  niet  op  straffeloosheid  kunnen  rekenen 

en  vooral  niet  bij  het  bedrijven  van  den  zwartsten,  en  soms 

toch  reeds  te  zeer  te  verheimelijken,  der  misdrijven,  die  van 

den  vergiftmoord.  Daarvoor  blijve  themis  waken;  zij  mag  niet 

inslapen;  geblinddoekt  als  ze  reeds  is  onthoude  men  haar,  ook 

in  dit  opzicht,  de  hulp  van  het  emmetropische  oog  van  aesculaap 
toch  niet! 

In  eene  vroeger  uitgegeven  Verhandeling  *)  heb  ik  getracht 
eenige  der  hier  besproken  denkbeelden  meer  algemeen  ingang 

te  doen  vinden,  onder  de  volgende    zij    het  dan  ook  wat   sterk 

*)  De   noodzakelijkheid   van   algemeen  toezicht    op  het  gebruik  van  vergiften, 
Utrecht  1848. 
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gekleurde  bewoordingen,  die  het  mij  ten  slotte  vergund  zij  hier 
te  herhalen  : 

//  Wanneer  alle  maatregelen  tot  het  verhoeden  van  misdaad 

vruchteloos  bleven,  wanneer  goddelijke  en  menschelijke  wet- 
ten op  het  felst  zijn  gehoond,  zoo  rest,  op  aarde,  slechts 

de  wrake  des  rechts.  Dan  treedt  de  waakzame  gerechtigheid  op, 

dan  eischt  zij  van  schei-  en  geneeskundigen,  dat  zij  de  diepste 

verborgenheden  aan  den  dag  brengen ;  dat  zij  geheimen  ont- 
rukken aan  het  zwijgende  graf;  dat  zij  de  waarheid  opdelven 

uit  den  schoot  der  aarde ! 

Bij  zoo  teedere  onderzoekingen  als  deze,  waar  aan  veelzijdige 

kennis  en  bijzondere  oefening  behoefte  is,  waar  zoo  vele  on- 
gewone klippen  moeten  worden  vermeden,  daar  worden,  door 

alle  geneeskundigen,  in  het  belang  der  wetenschap  en  der  maat- 

schappij, wijziging  en  verbetering  in  de  ger echtelijk-geneeskun- 

dige instellingen  van  ons  vaderland,  met  billijk  verlangen,  te- 

gemoet gezien" 
Het  is  bijna  dertig  jaren  verleden,  clat  ik  deze  ontboezeming 

schreef.  Thans  nog,  na  zóó  lange  levenservaring,  zou  ik  geen 

woord  daarvan  willen  terugnemen. 

Mocht  mijn  toenmalige  wensch,  —  al  kan  ik  nu  niet  meer 

tot  de  vervulling  daarvan  medewerken,  —  zijne  verwezenlijking 
nabij  zijn ! 

'sGravenhage,  28  Eebruari  1875. 
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SUR  UNE  MEILLEURE  METHODE 

POUR  FAIRE  LES    MESURES    HÉLIOMÉTRIQUES 

A    L' OCCASION    D'UN    PASSAGe     DE    VENUS    SUR    LE    SOLEIL. 

PAR 

J.     A.     C.     0T3DEMANS. 

Lorsqu'il  était  question  des  mesures  hélioraétriques  qu'on 
pourrait  faire  a,  Toccasion  du  dernier  passage  de  Vénus  sur 

Ie  soleil,  on  n'a  généralement  considéré  que  les  mesures  des 
distances  de  la  planète  aux  points  les  plus  rapprochés  et  les 

plus  éloignés  du  bord  du  soleil.  Les  instructions  données  aux 

commissions  scientifiques  allemandes  et  dressées  par  MM.  auwers 

et  winnecke,  ne  mentionnent  pas  d'autre  application  de  Fhé- 
liomètre. 

Pour  autant  que  je  sache,  M.  oppolzer  a  été  ie  seul  qui  ait 

eu  sur  ce  sujet  une  autre  idee :  celle  de  prendre  les  mesures 

héliométriques  dans  deux  directions  perpen diculaires  entre  elles 

et  faisant  d'un  cöté  et  d'autre  des  angles  de  45°  avec  la  ligne 
qui  joint  les  eentres  de  Vénus  et  du  Soleil  (Séance  de  V Aca- 

démie Impériale  des  Sciences  a  Vienne  du  28  Avril  1870). 

En  supposant  qne  ces  mesures  aient  été  faites  au  même  instant, 

on  détermine  par  ce  moyen  non  seulement  les  distances  des 

centres,  mais  aussi  Fangle  de  position  du  centre  de  Yénus  par 

rapport  au  centre  du  soleil.  La  position  relative  de  ces  deux 
centres  entre  eux  est  donc  entièrement  déterminée. 

Ayant  été  invite  par  1' Académie  des  sciences  a  Amsterdam, 
a  faire  partie  de  la  commission  néerlandaise    pour  Fobservation 

T£RSL.    EN    MEDED.    AFD.   NATUUEK.    2de    REEKS.    DEEL   IX.  9 
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du  passage  de  Vénns  a  File  de  la  Réunion,  et  ayant  été  chargé 

des  mesures  héliométriques,  je  me  mis,  quelques  jours  avant  Ie 

passage,  a  faire  un  projet  pour  mes  observations, 

Après  avoir  réfléchi  au  système  de  M.  oppolzer,  j'ai  été 

porté  a  conciure  que  bien  qu'il  eüt  fait  faire  a  la  question  un 

pas  en  avant,  il  était  néanmoins  possible  de  la  résoudre  d'une 
maniere  plus  favorable.  Car  quel  est  Ie  but  des  observations 

qu'on  a  faites  durant  Je  passage  de  Vénns  ?  Évidemment  la 
détermination  de  la  parallaxe  relative  de  Vénus  et  du  Soleil. 

Mais  cette  parallaxe  déplace  la  planète  dans  Ie  sens  du  cercle 

vertical  et  nullenient  dans  la  direction  du  rayon  du  soleil,  ui 

dans  des  direct ions  faisant  des  angles  de  45°  avec  ce  rayon. 

Dans  la  plan  cue  ajoutée  les  figurcs  1  et  2  ont  été  construi- 

tes  pour  St.  Denis  de  la  Réunion,  selon  les  données  du  Nau- 
tical  Almanac ;  la  fig.  I  donnant  Ie  phénomène  par  rapport  au 

point  Nord  N.  du  Soleil,  tandis  que  la  fig.  2  Ie  montre  tel  qu'il 

s'observait  réellement,  c'est-a-dire  dans  cette  figure  la  ligne 
V  S  représente  Ie  cercle  vertical  passant  par  Ie  centre  du 
soleil. 

On  voit  dans  cette  figure  que  rentree  de  Vénus  a  eu  lieu 

uu  pen  a  gauche  du  point  Ie  plus  bas  du  disque  solaire,  et 

la  sortie  un  peu  au-dessus  du  point    gauche    du  même  disque. 

Or  il  est  clair  que  si  1'on  se  borne  a  mesurer  les  distances 
de  la  planète  au  bord  Ie  plus  approché,  eest  alors  seulement 

dans  Ie  commencement  du  passage  que  les  distances  mesurées 

renferment  un  eflet  consideratie  de  la  parallaxe.  Au  milieu  du 

passage  M  eet  effet  est  déja  diminué  a  raison  de  Tunité  au 

cosinus  de  66°,  c'est-a-dire  comme  1  a  0.4,  et  au  point  N, 
lorsque  Vénus  a  une  hauteur  egale  a,  celle  du  centre  du  Soleil, 
il  est  nul. 

Donc  a  cette  époque  la  mesure  de  la  plus  courte  distance 

entre  les  bords  de  Yénus  et  du  Soleil  pourra  tout  au  plus  servir 

de  comparaison  avec  des  mesures  faites  dans  d'autres  stations, 

mais  dans  1'équation  de  condition  qu'elle  donnera,  Ie  coëfficiënt 
de  la  parallaxe  sera  zéro. 

LT expediënt  proposé  par  M.  oppolzer  sert  a  remédier  a  ce 

désavantage.  Soit  dans  la  fig.  '6  V'  Ie  lieu  de  la  planète  Vé- 

nus sur    Ie  Soleil,    alors  au  lieu  de  mesurer  les  distances  EV' 
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et  VF,  on  mesure  AV'  et  VB,  CV'  et  VD,  1'on  pourra 
par  la  calculer  la  position  de  Vénus  par  rapport  au  centre  du 

soleil,  c'est-a-dire  la  difierence  en  ascension  droite  et  en  dé- 
clinaison  des  een  tres  de  ces  deux  corps  célestes ;  mais  po  ar  cela 
il  faut  bien  connaitre  les  directions  des  deux  cordes  A  Bet  CD, 

par  rapport  au  cercle  de  déclinaison  qui  passé  par  V,  ou,  en 

d'autres  terines,  il  faut  que  la  correction  du  cercle  de  position 
de  rhéliomètre  soit  bien  exactement  connue  et  que  les  verniers 

de  ce  cercle  se  laissent  lire  avec  assez  de  précision. 

La  methode  que  je  propose  et  que  j'ai  employee  a  St.  Denis, 

a  Favantage  de  n'exiger  que  deux  mesures  au  lieu  de  quatre  *), 

et  de  fournir  tout  d'un  coup  Téquation  au  plus  grand  coëfficiënt 
de  la  parallaxe  a  egale  exactitude  du.seconJ  membre  de  Téquation. 

Soit,  iig  4,  S  Ie  centre  du  soleil,  V  Ie  centre  géocentrique 

de  Vénus,  V  Ie  centre  apparent  de  Vénus,  V  V'  est  donc  Ie 
déplacement  de  Vénus  par  la  parallaxe  relative. 

Nommons  la  par.  hor.  $  —  la  par.  hor.  O ....  n,  et  posons 

z  =  la  distance  zénithale  de  V',  alors  VY'  s=  nsin.z,  et 

c'est  la  Tefiet  total  de  la  parallaxe.  Or  si  1'on  mesure  par 
rhéliomètre  les  deux  distances  AV'  et  VB,  leur  difierence 

renferme  la  doublé  valeur  de  VV,  c'est-a-dire  2  7rsin.2. 
Mais  il  y  a  un  grave  inconvénient  a  arranger  les  mesures  de 

cette  sorte,  Si,  en  efiet,  Vénus  se  trouve  si  prés  du  bord 

gauche  ou  droit,  rincertitude  de  la  mesure  croit  en  raison  de 

la  cosécante  de  Tangle  HBT,  ou  bien  de  sec.  w.  ï/équation 

donnée  par  cette  mesure  devra  done  être  multipliée  par  cos.w, 

pour  la  réduire  au  degré  normal  d'exactitude  des  mesures  ordi- 
naires  faites  par  rhéliomètre. 

Or  supposons  qu'au  lieu  de  mesurer  les  distances  AV  et 

BV',  on  mesure  les  distances  CV7  DY',  la  difierence  des 
deux  résultats  D  V  —  CV'  sera 

=  Dr  +  rv  ~  (er  —  FV) 
=  2FV'. 

Menons    par    V    la    corde  LVKM  parallèle  a  CD,  alors  il 

*)  On  plutot  huit  mesures  au  lieu  de  seize,  comme  chacun  comprendra  qui  sa 
commeut  ces  mesures  s'exécutent.     On  pourrait  même  dire,  16  au  lieu  de  32. 
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est  clair  que  si  Vénus  occupait  sa  place  géocentrique  V,  les 
mesures  de  V  L  et  V  M  donneraient  de  raême  2  KV.  CTest 

aussi  cette  valeur  qu'on  trouve,  si,  partant  des  données  em- 
pruntées  des  éphémérides,  on  calcule  VLet  YM,  en  négligeant 

les  parallaxes. 

Nommens  £  Pangle  entre  Ie  cercle  vertical  passant  par  V'  et 

Ie  sayon  solaire  V'  S,  et  ip  Pangle  entre  la  direction  des  mesures 
avec  Ie  même  rayon,  alors  la  difFérence  entre  2PV'  qu'on  a 

mesure,  et  2  KV  qu'on  a  calcule,  sera  egale  a.  la  doublé  pro- 

jection de  VV'  sur  la  corde  CD,  c'est-a-dire  a,  Znsinz 
cos(£—  lp). 

Si  Ton  calcule  la  valeur  des  distances  mesurées,  en  employant 

les  donnees  nécessaires  empruntées  a,  une  éphéméride  astrono- 

mique  et  ayant  égard  aux  parallaxes,  et  que  Ton  compare  la 

valeur  calculée  de  DV'-CV'  avec  la  valeur  observée,  la 
différence  sera  Ie  second  membre  d'une  équation  de  condition 
on  entrent  les  corrections  de  tous  les  éléments  employés,  et  ou 

Ie  coëfficiënt  de  ̂ ti  sera  égal  a  2  sin  z  cos  (f — \p). 

Pour  réduire  cette  équation  au  degré  normal  d'exactitude 
des  mesures  de  Phéliomètre,  il  faut  la  multiplier  par  cos  C  T)  S 

ou  cos  %,  de  sorte  que  Ie  coëfficiënt  de  <)  n  sera 

2  sin  z  cos  (£  —  t/>)  cos  %. 

Tl  s'agit  maintenant  de  trouver  la  direction  de  la  corde 
suivant  laquelle  les  mesures  seront  les  plus  avantageuses. 

Il  est  évident  qu'a  chaque  instant  il  faut  choisir  cette  direc- 
tion telle  que  Ie  produit  .  ...  cos  (f  —  i/>)  cos  co  soit  un 

maximum. 

Pour  suivre  les  diverses  valeurs  de  ce  coëfficiënt,  remarquons 

que  si  ]es  mesures  sont  faites  dans  Ie  sens  du  cercle  verti- 

cal VB,  alors  £ — ip~  Oet^—  co.  Si  eet  angle  surpasse 
45°,  Ie  coëfficiënt  devient  assez  petit.  En  faisant  tourner  la 

direction  des  mesures  vers  la  droite,  ce  coëfficiënt  devient  plus 

petit  a  cause  de  la  multiplication  par  cos{t, — <//)  mais  il 
devient  plus  grand  dans  une  proportion  beaucoup  plus  forte,  a. 

cause  de  la  diminution  de  Pangle  y.  Si  la  direction  des  mesures 

passé  par  Ie  centre  du  Soleil,  /  devient  ~  0,  et  cos  /  =  1  atteint 
son  maximum,  mais  £    -  \p   a  augmenté  beaucoup  et  au  moment 
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oü  eet  angle  sera  — '  90°,  c'est-a-dire  si  l'on  fait  les  mesures 
Ie  long  cTune  corde  horizontale,  cos(£ — ip)  est  égal  a  zéro, 

et  passé  a  Tétat  négatif.  Si  Ton  fait  encore  tourner  la  di- 
rection  des  mesures,  il  est  évident  que  la  valeur  négative  de 

cos  (£  —  \p)  cos  i  croïtra  pour  diininuer  ensuite,  et  pour  re- 
devenir  nulle,  aussitöt  que  la  direction  nommée  sera  encore 

horizontale ;  donc  si  Ton  fait  parcourir  1'angle  £  toute  la  cir- 
conférence  du  cercle,  Ie  coëfficiënt  cos  (£  —  \p)  cos  %  aura  un 

maximum  positif  et  un  minimum  négatif;  mais  puisque  dans 

Ie  cas  que  nous  considérons,  des  directions  opposées  se  con- 

fondent,  et  qu'  ainsi  Ie  maximum  et  Ie  minimum  nommés  ont 

une  egale  valeur  absolue,  il  n'y  aura  qu'  une  valeur  de  f  cor- 
respondant  au  maximum  du  coëfficiënt  de  n. 

Dans  Texpression  cos  (£  —  i/O  cos  fa  t  est  connu,  en  effet  c'est 

1'angle  que  la  ligne  VS  fait  avec  Ie  cercle  vertical  en  V. 
La  figure  donne 

J=p  —  180° -M' ou 

p  =  Tangle  parallactique  NOB,  *) 

M'=  1'angle  V' S  N  J •        i      -i  •  -tt f  o    i  f  calcules  par  les 
m  =  la    distance   V  S  des    centres  >  p         .      ,   ,, 

_     _.,  .      a  _  ..  i  formules  de  M.  oppolzeh. 
apparents    de    Venus    et    du    Solen  ) 

Nous  pouvons  prendre  pour  inconnue  Tun  des  deux  angles 

lp  ou   /. 
Choisissons  ip,  alors  nous  aurons 

m'  . 

sin%~ —  5171  ip 

.  .         ra 
ou,  posant  Ie  quotiënt  — >,  =  /*, 

*)  Cet  angle  est  pris  dans  Ie  3me  qnart  de  cercle  parceque  la  figure  se  rap- 

porte  a  1'avant-midi  a  St.  Denis.  La  latitude  de  ce  lieu  est  australe  (20°5l'.6) 

tandis  que  Ie  soleil  culminait  déja,  au  9  De'cembre,  au  sud  du  zénith  (j  zzz  22°49/). 
Or  lorsque  1'angle  horaire  du  soleil  était  a  peu  prés  25°,  l'angle  parallactique  pas- 
sait  au  4me  quart  cte  cercle,  pour  passer  au  midi  vrai  dans  Ie  premier  quart. 
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sin  x  ~  p  sin  ljj 

En  diflerentiant  Téquation  cos(£ — \p\co8%%  on  aura  pour  la 
condition  du  maximum : 

sin  (£  —  y)  cos  x  ö  V'  —  cos  (£  —  V')  sin  x  ö  %  =  0 

Or  on  a 

e  x  =  /<  ■ —  o  »/>. 

cos  x 

Substituant  cette  valeur  dans  Téquation  précédente  el  multi- 
cos  X 

phant  
par   ,  ou  aura 

sin  (£  —  i/>)  cos2  x  —  n  cos  (ï  —  i/>)  cos  \p  sin  %  =  0  , 

c'est-a-dire 

swi (£  —  V>)  (1 — ^ 2  siw 2  *//)  —  é* 2  cos  (f —  xp)  cosifj  sinx}t  =  0. 

La  methode  la  plus  facile  pour  résoudre  cette  équation  parait 

être  d'adopter  tang  \p  pour  inconnue;  réduisant  sin  et  cos{t, —  y), 
divisant  par  cos£.  cos3xp  et  posant  ensuite  tg£z=a,tg  ipzzzx 

on  aura 

(x  —  a)  [1  +  (l—,u2).r2]  +  u2(l +  <*,*)  0=0, 

d'oü  l'on  tire 

2^  —  1  l+p*  a 

1  —  ju'  1  —  ̂   1  —  ^u2 

C'est  la  Téquation  qui  fournira  les  valeurs  de  #,  c'est-a- 
dire  de  tgxp. 

On  calcule  eet  angle  pour  des  intervalles  p.  e.  de  20  minutes; 

pour  savoir  Fangle  de  position  a  laquelle  il  faut,  a  chaque 
moment,  fixer  Ie  cercle  de  position.  Remarquons  néanmoins  que 

dans   les    héliomètres    de  Merz,  eet  angle  est  compté  du  Nord 
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vers    la   gauche;     Fangle    de    position    cherché    sera    donc   Tan™ 

gle  NGV,  c'est-a-dire 

p  —  180°  —  (f  —  ip)  ou  bien  M'  -f-  ip. 

A  St.  Denis,  en  partant  des  éléments  du  passage,  tels  qu'ils  se 
trouvent  dans  Ie  Nautical  Almanac,  et  en  me  servant  des 

formules  de  M.  oppolzer,  j'ai  trouvé  d'abord 

fi/  =  974",99 

sensiblement   constant  durant  tout  Ie  passage  et  ensuite: 

Temps  Moyen. 

m' 

M' 

18*10» 940*81 41°  32' 48" 
30 905  93 36  54  58 
50 877  33 31  56  25 

J9  10 855  67 26  39  43 

30 841  56 21   8  49 

50 835  43 15  29  16 
20  10 837  53 9  47  25 

30 847  82 4  9  57 

50 866  07 358  43  7 

21  10 891  84 353  31  53 

30 924  55 348  40  0 

Pour  les  mêmes  moments  Fangle  parallactique  et  la  distance 
zénithale  du  soleil  furent  trouvés : 

Temps  Moyen. 

ishio™ 
P 

252°  7'  40" 

Z 

78°  13'  15» 
30 253  43  50 73  48  52 

50 255  15  37 69  22  22 

19  10 256  43  46 64  54  18 
30 258  9  5 60  24  24 
50 259  32  16 55  53   0 

20  10 260  54  3 51  20  48 

30 262  15  24 46  47  14 
50 263  37  18 42  12  50 

21  10 265   1   3 37  37  50 
30 266  28  39 33  2  9 
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Calculant  ensuite  les    équations   du    troisième  degré  pour  ré- 

soudre         x  —  tgip    ,  je  trouvai 

7,396  x2  +  28,0300*  —  8,5780  =  0 

3,982  x2  +  13,6400«~-  5,479  =0 

3,072  x2  -f  9,5150a-  —  4,958  =0 

2,809  x2  +  7,7020a?—  5,1975  =  0 

2,962  x2  +  6,845  x  —  6,0423  =  0 

3,621  x2  +  6,524  x  —  7,730  =0 

5,305  x1  +  6,630  «  —11,151  «=  0 

9,956   «2  +    7,201    .r —19,44      =0 

30,727  x2+  8,480  x  —53,15  =0 

«3  — 158,98     x2  +  11,249    «-286,1        =0 

57,74     .r2 +18,841    «—72,31      =0 

Dont    la   solution,    bien  facile    selon  la  methode  de  horner, 
donna 

Temps  Moyen 

18^1  Om 

xs 

+ 
30 

X3
 

+ 
50 

x3 

+ 
19 10 

«3 

+ 
30 

«3 

+ 
50 

«3 

+ 
20 10 

«3 

+ 
30 

«3 

+ 
50 

X3
 

+ 
21 10 

X3
 

— 

30 

X3
 

Temps  Moyen. 

18*10™ 0,  28394 
* 

15°  51'  5' 57°  23'  53" 
30 0,  36  035 19  48  58 56  43  56 

50 
0,  44713 24  5  27 56   i  52 

19  10 0,  54532 28  36  18 55  16   1 

30 
0,  65558 33  14  53 54  23  42 

50 0,  77741 37  31  42 53  20  58 

20  10 0,  90846 42  15  12 52  2  37 

30 1,  04185 46  10  29 50  20  26 

50 1,  16484 49  21  17 48  4  24 

21  10 1,  25968 
51  33  21 45  5  14 

30 
1,  31112 

52  40  3 4]  20  3 

Et  ce  sont  la  les  angles  de  position,  qui  désignent  la  corde 

la  plus  favorable  pour  les  moments  poses  a   cöté. 

Il  y  a  encore  a  rechercher  quelle  sera  Terreur  causée  par 

une  erreur  donnée  dans  Ie  point  de  zéro  du  cercle  de  position  ? 

Les  mesures  des  distances  au  point  Ie  plus  rapproché  ou  Ie 

plus  éloigné  du  bord  solaire  ont  Favantage  d'être  indépendantes 
de    petites    erreurs    dans    Ie  zéro  de  ce  cercle;   au  contraire  la 
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methode  de  M.  oppolzer  et  celle  qui  a  été  exposée  ci-dessus 

ne  Ie  sont  pas,  et  tout  dépend  donc  du  degré  d'exactitude  que 
Ton   peut  atteindre  dans  la  détermination  du  zéro  notnmé. 

Le  cercle  de  position  de  rhéliomètre  de  Merz  etait  divisé 
de  15  en  15  minutes,  et  les  verniers  donnaient  les  minutes 

entières,  mais  j'ai  réussi  a  déterniiner  le  zéro  de  cercle  ce  avec 
une  incertitude  moindre  d'une  demi-minute ;  cherchons  donc 

quel  sera  1'effet  d'une  erreur  d'une  demi-minute  dans  le  zéro 

du  cercle  de  position.  Evidemment  c'est  ZR' sin  0',5sm %  , 

valeur  qui,  pour  les  époques  nommées  ci-dessus,  croït  de  O7, 07 5 
a  0",215. 

Or  la  difiérence  mesurée  V'  D  —  V'  C  est  egale  a,  la  parallaxe 
relative  de  Vénus,  multipliée  par  2,  sin  z  cos  (C  —  *//),  et  en 

divisant  par  ce  facteur,  nous  trouvons  qu'une  erreur  d'une 
demi-minute  dans  le  zéro  du  cercle  de  position  aurait  amené, 

pour    les   moments  des  tables  donnés  ci-dessus,  des  erreurs   de 

0,"04  0,"  05  0,"  06  0,"  07  0,"085   0,»10 
0,12    0,145   0,175   0,215   0,28 

dans  la  parallaxe  relative  de  Vénus.  On  voit  donc  que  dans 

les  huit  premières  mesures  cette  erreur  reste  encore  au-dessous 

de  0,"15,  mais  il  est  très-probable  que  Terreur  du  zéro  du 

cercle  de  position  pourra  se  déterminer  avec  une  certitude  d'un 
quart  de  minute,  si  seulement  les  verniers  donnent  ce  quart, 
au  lieu  de  la  minute  entière. 

Je  me  suis  encore  demandé  s'il  n'était  pas  nécessaire  de 

combiner  avec  les  deux  mesures  de  V'  D  et  V'  C,  deux  autres  dans 
une  autre  direction,  p.  e.  perpendiculaire  a  la  direction  CD, 

mais  je  crois  pouvoir  conclure  que  ce  n'est  pas  le  cas.  Il  va 

sans  dire  qu'il  n'arrive  pas,  comme  nous  Tavons  supposé,  que 

les  mesures  de  V'ü  et  V'C  soient  faites  en  même  temps,  mais 
cela  n'a  pas  d'influence  sur  la  considération  théorique  du 
procédé. 

Or  ce  qu'on  chercherait  a.  évaluer  par  les  mesures  dans  le 

sens  perpendiculaire  a  GD  s'obtient  déja  en  partie  par  la  somme 
de  VD  et  V  C.  Pour  chaque  mesure  a  part  il  faudra  former 

1'équation    de    condition    (voir    p.  e.    ia    communication    de    M. 
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puiseux  dans  les  Comptes  Rendus  de  F  Académie  des  Sciences 

a  Paris,  du  29  Décembre  1873) ;  et  il  faudra  employer,  soit 

les  équations  fonrnies  par  les  V'D  et  les  V'C,  a  part,  soit 
leurs  sommes  aussi  bien  que  leur  différences. 

J'ai  dit  ci-dessus  que  la  certitude  avec  laquelle  j'ai  réussi  a 

déterminer  Ie  zéro  du  cercle  de  position  etait  d'une  demi- 
minute.  Voici  la  methode  dont  je  me  suis  servi  pour  cette 
détermination. 

L'héliomètre  est  garni  de  deux  cercles  de  position,  Firn  est 
tout  prés  de  Fobjectif,  Fautre  est  gravé  sur  la  pièce  oculaire 

qui  contient  les  fils  d'araignée  croisés. 

D'abord  je  mettais  Fun  de  ces  nis  dans  la  direction  de  la 

parallèle,  aussi  exactement  que  cela  pouvait  s'effectuer,  ensuite 
je  séparais  les  deux  moitiés  de  Fobjectif  aussi  lom  que  possible 

Tune  de  Fautre*  Je  mettais  Ie  cercle  de  position  de  Fobjectif 

de  maniere  que  les  deux  moitiés  étaient  separées  a  peu  prés  dans 

la  direction  de  la  parallèle,  et  je  dirigeais  Fune  moitié  soit  sur 

un  objet  terrestre,  soit  sur  une  étoile,  soit  même  sur  Je  bord 

du  soleil.  Par  la  manivelle  de  la  vis  sans  fin,  qui  engrène 

dans  Ie  cercle  de  déclinaison,  je  portais  Fobjet  aussi  bien  que 

possible  sur  Ie  fil,  mais  Ie  mouvement  de  cette  vis  n'était  pas 

assez  fin  pour  qu'on  put  faire  couvrir  Fobjet  exactement  par 
Ie  fil.  Je  regardais  donc  avec  attention  la  position  de  Fobjet 

relativement  au  fil,  par  exemple  un  peu  au  sud  etc. 

Alors  en  tournant  Ie  télescope  autour  de  son  axe  horaire,  je 

regardais  si  Fimage  de  Fobjet  donné  par  Fautre  moitié  de  Fob- 
jectif suivait  Ie  fil  de  la  même  maniere  que  la  première  image 

Favait  fait.  Si  par  exemple  la  seconde  image  était  un  peu  plus 

au  sud,  alors,  par  de  petits  coups,  je  donnais  an  cercle  de 

position  de  Fobjectif  un  mouvement  a,  peu  prés  d'une  minute, 
dans  Ie  sens  nécessaire  pour  diminuer  Ie  désaccord  et  je  répétais 

Fexpérience.  Si  cela  ne  suiïisait  pas,  Ie  cercle  de  position  de 

Fobjectif  était  tourné  encore  une  fois,  etc,  jusqu'a  ce  qu'un 
accord  parfait  fut  établi  entre  les  chemins  que  la  première  et  la 

seconde  image  de  Fobjet  prenaient  a  traversie  champ  de  la  lunette. 

En  retournant  a  la  première  image,  puis  a  la  seconde,  puis  encore 

a  la  première,  j'étais  a  même  de  juger  si  de  petites  différences 
remarquées    étaient  peut-être  causées  par  un  faible   mouvement 
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de  la  lunette  dans  Ie  sens  du  cercle  de  déclinaison,  et  aussi 

j'éliminais  Ie  mouvement  en  déclinaison  du  soleil,  qui  dn  reste 
était  peu  gênant,  vu  que  nous  étions  en  Décembre,  et  que  Ie 

temps  nécessaire  pour  amener  Pautre  image  dans  Ie  champ  de 

la  lunette  ne  durait  pas  plus  que  quelques  secondes. 

Lorsque  Ie  point  de  zéro  etait  déterminé  dans  1'une  des  deux 

positions  des  moitiés  de  1'objectif,  c'etait  a  refaire  dans  1'autre 
position,  et  la  moyenne  des  deux  résultats  était  indépendante  de 

la  plus  petite  distance  des  centres  optiques  des  deux  moitiés. 

Voici  les  résultats  que  j'ai  obteuus  en  employant  toujours  Ie 
grossissement  Ie  plus  fort  de  118  fois : 

Differences 

Zéro avec  la  moyenne 

29  Novembre 0°1'3 —  0'  2 Objet    terrestre 
1  Décembre 0   2   15 

+   0  65 
Étoile '/« 0   1    175 —  0  325 Bord  du  Soleil 

5/c 0   12 
—  0   3 

Objet    terrestre 

V,       " 
0   1   7 

+    02 
Bord  du  Soleil 

0   1'5 
•Tai  cru  devoir  traiter  cette  methode  un  peu  en  détail  parce 

que  la  détermination  du  zéro  est  de  la  plus  haute  importance 

pour  les  mesures  héliométriques  aussitöt  qu'on  ne  se  borne  pas 
a  mesurer  des  distances. 

J'avais  d'abord  essayé  une  autre  methode,  savoir  celle  de 
porter  la  seconde  image  a  la  place  oü  la  première  image  avait 

été,  p.  e.  justement  au  fil,  et  cela  en  faisant  tourner  Tobjectif 

par  Ie  pignon  qui  servait  a  ce  but  et  dont  la  manivelle  était 

prés  de  Toculaire.  Alors  il  fallait  prendre  la  moitié  arithmé- 
tique  des  indications  du  cercle  de  position  avant  et  après  chaque 

détermination ;  maïs  je  ne  tardais  pas  a  éprouver  que  Ie  pignon 

qui  engrenait  dans  Ie  cercle  denté  au-dessus  du  cercle  de 

position  de  l'objectif  était  beaucoup  trop  grossier,  et  que  par 
conséquent  les  zéros  déterminés  de  cette  maniere  étaient  beaucoup 

trop  inexacts,  les  résultats  présentaient  des  differences  de  cinq 

minutes  et  plus.  C'est  alors  que  j'essayais  ]a  methode  décrite 

ci-dessus,  qu'on  pourrait  nommer  une  methode  de  tatonnement. 

Batavia,   15  Avril  1875. 



DESCRIPTION 

DE  QUELQUES  ESPECES  INSTJLINDIENNES  INEDITES  DES  GENEES 

OXYURICHTHYS,    PAROXYURICHTHYS    ET 
CRYPTOCENTRUS. 

DOOR 

P.    BLEEKER. 

Oxyurichthys  auchenolepis  Blkr. 

Oxyur.  corpore  elongato  compresso,  altitudine  5-|  circ.  in 
ejus  longitudine  absque,  plus  quam  7  in  ejus  longitudine  cum 

pinna  caudali;  capite  obtuso  convexo  4|  circ.  in  longitudine 

corporis  absque,  plus  quam  5|  in  longitudine  corporis  cum 

pinna  caudali ;  altitudine  capitis  l£  circ,  latitudine  capitis 

2  fere  in  ejus  longitudine;  linea  rostro-frontali  convexa :  oculis 
oblique  sursum  spectantibus,  diametro  4  circ.  in  longitudine 

capitis,  minus  diametro  |  distantibus,  superne  cirro  nullo ;  regione 

interoculari  antice  utroque  latere  poro  conspicuo ;  rostro  obtuso 

convexo  oculo  non  vel  vix  breviore.  apice  infra  oculi  marginem 

inferiorem  sito ;  naribus  anterioribus  rostri  margini  approximatis 

brevitubulatis  ;  labiis  gracilibus ;  maxilla  superiore  maxilla  inferiore 

paulo  breviore  sub  medio  oculo  circ.  desinente;  rictu  obliquo; 

dentibus  intermaxillaribus  acutis  curvatis  subaequalibus  utroque 

latere  20  circ;  dentibus  inframaxillaribus  triseriatis  serie  interna 

ceteris  non  longioribus  conicis  acutis  rectiusculis  non  uncinatis ; 

dentibus  pharyngealihus  multiseriatis  gracillimis  acicularibus, 

seriebus  posterioribus,  postero-internis  praesertim,  ceteris  vali- 

dioribus  conicis  vel  conico-compressis  apice  obtusis  vel  obtusius- 
culis  subuncinatis ;  lingua  integra  rotundata ;  genis  rugulis 

longitudinalibus  parum  conspicuis ;  sulco  oculo-suprascapulari 

conspicuo  antice  poro  majore  orbitae  approximato ;  capite  superne 
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post  oculos  ubique  squamato,  lateribus  alepidoto;  nucha  ubique 

squamata ;  squamis  capite,  nucha,  regione  thoraco-gulari,  ventre 

et  lateribus  antice  cycloideis,  lateribus  postice  caudaque  ctenoi- 

deis;  squamis  18  eire.  in  serie  longitudinali  regionem  intero- 

cularem  inter  et  dorsalem  spinosam,  70  eire.  in  serie  longitu- 
dinali angulum  apert urae  branchialis  superiorem  inter  et  basin 

pinnae  caudalis,  20  eire.  in  serie  transversali  initium  pinnae 

analis  inter  et  dorsalem  radiosara;  squamis  trunco  postrorsum 

masrnitudine  sensim  accrescentibus,  caudalibus  quam  lateribus 

antice  multo  majoribus;  appendice  anali  brevi  obtusa;  pinnis 

dorsalibus  basi  subcontiguis;  dorsali  spinosa  acutiuscula  corpore 

humiliore  spinis  2a  et  3a  ceteris  longioribus;  dorsali  radiosa 
corpore  humiliore  postice  quam  antice  altiore  angulata :  pectora- 
libus  acutiuscule  rotundatis  capite  non  vel  vix  brevioribus; 

ventrali  rotundata  pectoralibus  non  vel  vix  breviore ;  anali  forma 

et  altitudine  dorsali  radiosae  subaequali  eaque  paulo  longiore; 

caudali  capite  longiore  (ex  parte  abrupta) ;  colore  corpore  pinnis- 
que?;  iride  rosea? 

B.   5.  D.  6—1/12  vel  6  — l/J  3.  P.   19  vel  20.  V.     1/5.5/1. 
A.  1/13  ou  1/14.  C.  8/15/6  eire. 

Hab    Singapura,  in  mari. 

Longitudo  2  speciminum  absque  pinna  caudali  95'"  et   99"'. 

Kern.  La  diagnose  du  genre  Oxyurichthys,  telle  que  je  Pai 

formulée  dans  TEsquisse  d'un  système  des  Gobioïdes,  doit  être 
rectifiée.  *)  Une  nouvelle  étude  des  espèces  a  fait  mieux  saisir 
les  caractères  génériques,  qui  sont  a  établir  comme  suit. 

Oxyurichthys  Blkr  =  Gobiichthjs  Klunz.  —  Corpus  elon- 
gatura  compressum,  capite  obtuso  convexo  superne  tantum 

squamato  Squamae  50  ad  90  in  serie  longitudinali,  trunco 

antice  cycloideae  postice  ctenoideae.  Dentes  maxillis  fixi,  inter- 

raaxillares  uniseriati,  inframaxillares  bi-ad  quadriseriati,  serie  den- 
tium  externa  usque  ad  angulum  oris  extensa.  Dentes  pharyngeales 

multiseriati  gracillimi  aciculares,  postero-interni  tantum  validiores 

*)  Je  note  ici  que  Ie  genre  Cephalogobius,  établi  sur  la  description  du  Gobius 

sublitus  Cant.,  n'est  pas  distinct  du  genre  Glossogobius ;  que  Ie  genre  Porogobius 
doit  être  réuni  avec  Ie  genre  Acentrogobins,  et  que  Ie  genre  Odontogobius  ne  peut 

pas  rester  séparé  du  genre  Amblygobius. 
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conico-compressi  vel  globulares.  Lingua  integra.  Isthmus  inter- 

branchialis  latus.  Pinnae;  dorsales  contiguae  vel  subcontiguae, 

radiosa  spinosa  multo  ad  duplo  longiov ;  pectorales  radiis  filosis 
nullis;  ventralis  basi  infundibuliformis ;  caudalis  lanceolata. 

B.  5.  D.  6—1/12  vel  6—1/13.   A.  1/12  ad  1/14. 

Je  rapporte  au  genre  Oxyurichthys,  outre  1'espèce  actuelle, 
cinq  espèces  insulindiennes  (Oxyurichthys  microlepis,  O.  tenta- 

cularis —  Gobius  tentacularis  CV.,  O.  ophthalinonema,  O.  belosso 

et  O.  papuensis  =  Gobius  papuensis  CV.)  et  puis  encore 

FApocryptes  (Gobiichthys)  Petersi  Klunz.,  de  la  Mer  rouge, 

TApocryptes  andamensis  Day  (  —  Euctenogobius  andamensis  Day) 
des  ïles  Andaman  et  FEuctenogobius  cristatus  Day,  de  Bombay. 

Quant  a,  Pespèce  qui  fait  Ie  sujet  de  eet  article  et  dont  je  ne 

possède  que  deux  individus  décolorés  et  a  caudale  un  peu 

mufcilée,  elle  est  bien  distincte  et  aisément  a,  reconnaïtre  par 

Técaillure  de  la  région  médiane  du  front,  de  1  occiput  et  de  la 

nuque.  Elle  a  en  commun  avec  TOxyurichthys  papuensis,  espèce 

du  reste  a  ligne  médiane  fronto-nuchale  dénuee  d'écailles,  que 
les  dents  mandibulaires  de  la  rangée  interne  ne  sont  pas  plus 

longues  que  les  autres  et  pas  crochues  (comme  dans  les  O.  mi- 
crolepis, tentacularis,  ophthalmonema  et  belosso),  mais  elle 

diflere  encore,  par  la  dentition,  du  papuensis,  oii  les  dents  pharyn- 
giennes  postérieures  sont  molaires  et  arrondies. 

Pauoxyurichthys  Blkr 

Corpus  elongatum  compressum,  capite  obtuso  convexo  su- 

perne  post  oculos  nuchaque  ubique  squamato.  Squamae  58 

ad  80  in  serie  longitudinali,  trunco  antice  cycloideae,  postice 
ctenoideae.  Dentes  maxillis  fixi,  intermaxillares  biseriati  serie 

externa  longiores,  inframaxillares  tri-  vel  quadriseriati,  serie  den- 

tium  externa  usque  ad  angulum  oris  extensa.  Dentes  pharyn- 
geales  multiseriati  gracillimi  aciculares  posteriores  ceteris  nee 

validiores  nee  longiores.  Lingua  emarginata.  Isthmus  inter- 
branchialis  latus.  Pinnae,  dorsales  subcontiguae,  radiosa  spinosa 

multo  longior;  pectcrales  radiis  filosis  nullis;  ventralis  basi 

infundibuliformis;  caudalis  obtusa.  B.  5.  D.  6 — 1/12  ad 

6—1/14.  A.  1/18  ad  1/15. 
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Rem.  Voisin  des  genres  Oxyurichthys  et  Euctenogobius  Gill, 

Ie  type  actuel  se  distingue  de  tous  les  deux  par  les  dents  bi- 

sériales  de  la  inachoire  supérieure.  La  seule  espèce  que  j'en 

cüimais  sur  nature  est  remarquable  par  1'absence  de  dents  co- 
niques  ou  molaires  sur  les  os  pharyngiens  et  présente  encore 

la  particularité,  qu'on  ne  trouve  ni  dans  les  espèces  connues 

d'Oxyurichthys,  ni  dans  celles  d'Euctenogobius,  que  Ie  haut  de 

Fopercuïe    est  densénient    couvert  d'écailles. 

La  seule  espèce  de  Paroxyuiïchthys  que  je  possède  n'est  repré- 
sentée  que  par  un  individu  unique.  Je  considère  provisoirement 

comme  une  seconde  espèce  du  même  genre  l1  Euctenogobius  sagittula 
Günth.  des  cótes  occidentales  de  TAmérique  centrale,  espèce  qui 

est  dite  avoir  une  seconde  rangée  de  dents  intermaxillares,  mais 

laquelle  da  reste  est  fort  distincte  par  la  formule  des  écailles 

(58  environ  sur  une  rangée  longitudinale  et  12  sur  une  rangée 

transversale  et  des  rayons  de  la  seconde  dorsale  et  de  1'anale. 
(==  D.   6—13.  A.    14.). 

Par  oxyurichthys  typus  Blkr. 

Paroxyur.  corpore  elongato  compresso,  altitudine  7  eire.  in 

ejus  longitudine  absque,  9  eire.  in  ejus  longitudine  cum  pinna 

caudali;  capite  obtuso  convexo  5J  eire.  in  longitudine  corporis 

absque,  7  et  paulo  in  longitudine  corporis  cum  pinna  caudali ;  alti- 

tudine capitis  IJ  eire,  latitudine  capitis  9.  eire.  in  ejus  longitudine  ; 

linea  rostro-frontali  convexa ;  oculis  oblique  sursum  spectantibus, 

diametro  4|  eire.  in  longitudine  capitis,  minus  diametro  ̂   di- 
stantibus,  superne  cirro  nullo ;  regione  interoculari  medio  an- 

tice  utroque  latere  poro  conspicuo ;  rostro  obtuso  convexo  oculo 

vix  breviore  apice  ante  vel  vix  infra  oculi  marginem  inferiorem 

sito ;  naribus  anterioribus  ros  tri  margini  approximatis  brevi- 

tubulatis;  labiis  gracilibus;  maxilla  süperiore  maxilla  inferiore 

vix  breviore,  sub  oculi  parte  posteriore  desinente ;  rictu  obliquo ; 

dentibus  intermaxillaribus  serie  externa  ceteris  majoribus  gra- 
cilibus subaequalibus,  caninis  vel  caninoideis  nullis ;  dentibus 

inframaxillaribus  tri-  ad  quadriseriatis  parvis  gracilibus  serie 
externa  ceteris  longioribus  subaequalibus  caninis  vel  caninoideis 

nullis ;   dentibus  pharyngealibus  omnibus    minutissimis   gracilli- 
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mis  aeicularibus  rectis;  lingua  sat  profunde  emarginata;  genis 

rngulis  longitudinalibus  parum  conspicuis;  sulco  oculo-supra- 

scapulari  bene  conspicuo,  antice  poro  majore  orbitae  approxi- 
mato;  capite  superne  post  oculos  ubique  et  lateribus  operculo 

superne  squamato  squainis  cyeloideis;  nucha  ubique  squamata; 

squamis  nucha,  regione  thoraco-galari,  ventre  et  lateribus  antice 

cyeloideis,  lateribus  medio  et  postice  caudaque  ctenoideis ;  squa- 

mis 35  eire.  in  serie  longitudinali  regionem  interocularem  inter 

et  pinnam  dorsalem  anteriorem,  80  eire.  in  serie  longitudinali 

angulum  aperturae  branchialis  superiorem  inter  et  basin  pinnae 

caudalis,  16  vel  17  in  serie  transversali  initium  pinnae  analis 

inter  et  dorsalem  radiosam;  squamis  trunco  postrorsum  magni- 

tudine  sensim  accrescentibus,  caudalibus  squamis  lateribus  an- 

tice valde  multo  majoribus ;  appendice  anali  obtusa  brevi;  pin- 
nis  dorsalibus  subcontiguis ;  dorsali  spinosa  obtusa  corpore  multo 

humiliore  spinis  mediis  ceteris  longioribus;  dorsali  radiosa  spi- 
nosa paulo  altiore  corpore  humiliore  postice  quam  antice  vix 

altiore  angulata ;  pectoralibus  acutiuscule  rotundatis  capite  paulo 

brevioribus;  ventrali  obtnse  rotundata  pectoralibus  paulo  bre- 
viore ;  anali  forma  et  longitudine  dorsali  radiosae  stibaequali 

eaque  paulo  humiliore;  caudali  obtusiuscule  rotundata  capite 

sat  multo  sed  multo  minus  duplo  longiore;  colore  corpore  su- 

perne roseo-viridi,  inferne  margaritaceo  ;  iride  flavescente-rosea ; 

pinnis  flavescente-vel  roseo-hyalinis,  nee  maculatis  nee  vittatis. 

B.   5.  D.  6—1/13  vel  6—1/14.     P.   17.  Y.   1/5.5/1.     A.l/34 
vel  1/15.  C.   7/13/6   eire. 

Hab.  Amboina;  in  mari. 

Longitudo  speciminis  descripti   1 1 4'". 

Cryptocentrus  Ehr.  =  Paragobius   Blkr. 

Corpus  elongatum  compressum,  capite  obtuso  convexo  late- 
ribus alepidoto.  Squamae  cycloideae  vel  cycloideae  et  ctenoideae, 

85  ad  plus  quam  120  in  serie  longitudinali.  Dentes  utraque 

maxilla  pluriseriati  serie  externa  longiores,  serie  dentium  externa 

inframaxillari  non  post  medium  maxillae  ramum  extensa.  Dentes 

pharyngeales  conici  aöuti.  Aperturae  branchiales  amplae  isthmo 

angusto    separatae.     Pinnae ;    dorsales  subcontiguae,  spina  pun- 
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gente  nulla,  radiosa  spinosa  multo  ad  duplo  longior;  pectorales 
non  filosae;  ventralis  basi  infundibuliformis ;  caudalis  capite 

longior  ovalis  vel  lanceolata.  B.  5.  D.  6 — 1/10  ad  6 — 1/20. 
A.   1/9  ad  1/21. 

Rein.  La  diagnose  antérieure  ayant  du  subir  quelqües  rec- 

tifications  elle  peut  être  formulée  comme  ei- dessus.  Le  genre 

comprend  une  vingtaine  d'espèces  connues  dont  douze  habitent 
Tlnsulinde.  Celles  dont  la  description  va  suivre  sont  nouvelles 

pour  la  science. 

Cryptocentrus  diproctotaenia  Blkr. 

Cryptoc.  corpore  elongato  compresso,  altitudine  h\  ad  6  in 

ejus  longitudine  absque,  7\l^  ad  8  in  ejus  longitudine  cum 

pinna  caudali:  capite  obtuso  convexo  32/5  ad  3'/a  in  longitudine 

corporis  absque,  4*/2  ad  43/5  in  longitudine  corporis  cum  pinna 

caudali;  altitudine  capitis  l2/8  ad  l'/4,  latitudine  capitis  £  eire. 
in  ejus  longitudine;  linea  rostro-frontali  convexa  obtusangula; 
oculis  magis  lateraliter  quam  sursum  spectantibus,  diametro 

6  eire.  in  ïongiludine  capitis,  minus  diametro  '/,  distantibus; 
regione  interorbitali  poro  conspicuo  nullo;  rostro  truncato-con- 
vexo  oculo  paulo  ad  non  breviore,  apice  infra  oculi  marginem 

inferiorem  sito ;  maxilla  superiore  maxilla  inferiore  vix  breviore 

post  oculuin  desinente;  rictu  obliquo;  labiis  valde  carnosis; 
dentibus  maxillis  multiseriatis ;  dentibus  intermaxillaribus  serie 

externa  ceteris  conspicue  longioribus  postrorsum  longitudine 

decrescentibus  anterioribus  caninis  vel  caninoideis  nullis;  den- 

tibus inframaxillaribus  serie  externa  seriebus  mediis  vix  longi- 
oribus erectis,  caninis  vel  caninoideis  nullis,  serie  interna  a 

symphysi  usque  post  medium  maxillae  ramum  extensa  piuribus 

retrorsum  curvatis  inaequalibus  dentibus  ceteris  validioribus  et 

ex  parte  longioribus ;  dentibus  pharyngealibus  pluriseriatis  graci- 

libus  acutis  superioribus  curvatis,  inferioribus  rectiuseulis  apice 

tantum  leviter  curvatis  postero-internis  ceteris  paulo  longioribus ; 
lingua  integra ;  genis  rugulis  obliquis  ab  orbita  deseendentibus ; 

operculo  inermi ;  sulco  oculo- suprascapulari  parum  conspicuo  poro 
majore  nullo ;  capite  superne  medio  occipite  et  regionis  posttem- 
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poralis  parte  supraoperculari  tantum  squamato;  nucha  ubique 

squamata ;  squamis  capite  et  trunco  omnibus  cycloideis ;  squamis 
30  eire.  in  serie  longitudinali  frontem  inter  et  dorsalem  spinosam, 

120  eire.  in  serie  longitudinali  angulum  aperturae  branchialis 

superiorem  inter  et  basin  pinnae  caudalis,  35  eire.  in  serie 

transversali  initium  pinnae  analis  inter  et  dorsalem  radiosam,  SJO 
eire.  in  serie  transversali  finem  analis  inter  et  dorsalem  radiosam  , 

squamis  trunco  postrorsum  magnitudine  sensim  accrescentibus, 
caudalibus  quam  lateribus  antice  multo  majoribus ;  appendice  anali 

brevi  obtusa ;  pinnis  dorsalibus  basi  subcontiguis  ;  dorsali  spinosa 

obtusiuscula  spinis  4a  et  5a  ceteris  longioribus  corporis  altitudine 
non  longioribus ;  dorsali  radiosa  dorsali  spinosa  multo  minus 

duplo  longiore  eaque  non  ad  vix  humiliore,  postice  quam  antice 

paulo  altiore  angulata  ;  pectoralibus  obtusiuscule  rotundatis  capite 
brevioribus ;  ventrali  obtuse  rotundata  pectoralibus  paulo  longiore  ; 

anali  forma  et  altitudine  dorsali  radiosae  subaequali  eaque  paulo 

breviore;  caudali  oblongo-ovali  capite  paulo  longiore;  colore 

corpore  superne  fuscescente  vel  ex  fusco  olivascente,  inferne 

dilutiore;  iride  violascente-viridi ;  genis  et  operculis  maculis 

oblongis  vel  striis  gracilibus  brevibus  margaritaceis  coeruleo 

profundiore  vel  violaceo  marginatis  in  series  6  vel  7  oblique 
antrorsum  descendentes  dispositis;  pinnis  dorsalibus  et  caudali 

fuscescentibus  vel  purpurescentibus  radiis  aurantiacis;  dorsali 

radiosa  striis  brevibus  margaritaceis  in  series  6  eire.  longitudinales 

dispositis  ;  pectoralibus  hyalinis  radiis  aurantiacis ;  ventrali  flavida 

medio  et  postice  fusca ;  anali  flavida  vel  rosea  vittis  2  longitu- 

dinalibus  fuscis,  superiore  media  pinna,  inferiore  intramarginali. 

B.  5.    D.   6-1/10  vel  6-1/11.    P.  16  vel   17.    V.  1/5.5/1. 

A.  1/10  vel  i/11.  C.  6/14/6  eire. 
Hab.  Amboina;  in  mari. 

Longitudo  2  speciminum  149"  et  153". 

Rem.  Le  Cryptocentrus  diproctotaenia  appartient  au  groupe 

des  Cryptocentrus  cyanotaenia,  pavoninoides,  liolepis,  niveatus, 

leptocephalus  et  Knutteli,  oü  toutes  les  écailles  sont  cycloïdes. 

De  ces  espèces  les  quatre  premières  ont  la  nuque  squammeuse 

comme  Fespèce  actuelle  qui  est  la  plus  voisine  du  cyanotaenia, 

dont  cependant  elle  se  distingue    par  Tabsence  de  canine  man- 
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dibulaire  laterale  externe  et  interne,  par  des  écailles  plus 

nombreuses,  par  des  yeux  plus  petits,  par  les  rangées  de 

stries  bleuatres  de  la  seconde  dorsale  et  par  les  deux  bandelettes 

brimes  de  1'anale.  Je  ne  vois  plus  de  tracé  de  band  es  ou  de 

bandelettes  sur  Ie  corps,  ce  qui  ne  dit  pas  cependant  qu'elles 
ne  peuvent  pas  avoir  existé  a  Fétat  frais. 

Cryptocentrus  liolepis  Blkr. 

Cryptoc.  corpore  elongato  compresso,  altitudine  62/5  eire.  in 

ejus  longitudine  absque,  82/3  eire.  in  ejus  longitudine  cum 

pinna  caudali;  capite  obtuso  convexo  4'/4  eire.  in  longitudine 

corporis  absque,  58/4  eire.  in  longitudine  corporis  cum  pinna 

caudali;  altitudine  capitis  l'/2  eire,  latitudine  capitis  2  fere 
in  ejus  longitudine;  linea  rostro-frontali  convexa;  oculis  vix 
magis  lateraliter  quam  sursuin  spectantibus,  diametro  5  eire.  in 

longitudine  capitis,  minus  diametro  V,  distantibus;  regione 

interoculari  medio  antice  et  postice  poro  parum  conspicuo  ;  fronte 

ruguia  transversa  porosa;  rostro  obtuso  convexo  oculo  breviore, 

apice  ante  oculi  partem  inferiorem  sito  ;  maxilla  superiore  maxilla 

inferiore  paulo  breviore,  sub  medio  oculo  desinente;  rictu  valde 

obliquo;  labiis  carnosis  ;  dentibus  maxillis  pluriseriatis ;  dentibus 

intermaxillaribus  serie  externa  ceteris  longioribus  postrorsum 

longitudine  decrescentibus  anterioribus  caninoideis;  dentibus 

inframaxülaribus  serie  externa  inaequalibus  posteriore  canino 

retrorsum  curvato,  serie  interna  a  symphysi  usque  ad  angulum 

oris  extensa  curvatis  et  anteriore  vel  anterioribus  aliquot  exceptis 

dentibus  seriebus  mediis  non  conspicue  longioribus;  dentibus 

pharyngealibus  pluriseriatis,  superioribus  curvatis  conicis  inaequa- 
libus, inferioribus  rectiusculis  posterioribus  ceteris  vix  longioribus  ; 

lingua  integra;  genis  rugulis  2  longitudinalibus  et  3  vel  4 

obliquis  transversis  porosis  bene  conspicuis ;  operculo  inermi ; 

sulco  oculo-suprascapulari  conspicuo  poro  majore  nullo;  capite 

superne  occipite  postice  et  regionis  posttemporalis  parte  poste- 

riore tantum  squamato ;  nucha  ubique  squamata ;  squamis  capite 

et  trunco  omnibus  cycloideis,  20  eire.  in  serie  longitudinali 

verticem  inter  et  dorsalem  spinosam,  105  eire.  in  serie  longi- 
tudinali angulum  aperturae  branchialis  superiorem  inter  et  basiu 

10* 
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pinnae  caudalis,  28  eire.  in  serie  transversali  initium  pinnae 
analis  inter  et  dorsalem  radiosam,  16  eire.  in  serie  transversali 

finem  pinnae  analis  inter  et  dorsalem  radiosam;  squamis  trunco 

postrorsum  magnitudine  accreseentibus  caudalibus  quam  lateribus 

antice  multo  majoribus;  appendice  anali  oblonga  conica;  pinnis 

dorsalibus  subcontiguis  ;  dorsali  spinosa  obtusiuscula  corpore  humi- 
liore ;  dorsali  radiosa  dorsali  spinosa  multo  minus  duplo  longiore, 

corpore  humiliore,  postice  quam  antice  altiore  angulata ;  pectora- 
libus  et  ventrali  obtusiuscule  rotundatis  capite  paulo  brevioribus ; 

anali  forma  et  altitudine  dorsali  radiosae  subaequali  eaque  con- 

spicue  breviore;  caudali  lanceolata  capite  multo  sed  multo  mi- 

nus duplo  longiore ;  colore  corpore  pinnisque  violascente-fusco ; 
capite  et  trunco  punctis  ocelliformibus  aurantiacis  vel  roseis 

numerosis  capite  valde  confertis  et  magnitudine  inaequalibus. 

B.   5.    D.  6—1/11   vel  6—1/12.    P.  18.    V.  1/5.5/1.    A.  1/10 
vel  1/11.  C.   6/14/5  eire. 

Hab.  Borneo. 

Longitudo  speciminis  unici  85'". 

Rem.  Cette  espèce  est  voisine  du  Cryptocentrus  pavoninoides 

et  présente  un  même  système  d'écaillure  et  une  même  formule 
de  la  seconde  dorsale  et  de  Tanale,  maïs  elle  a  Ie  corps  beaucoup 

plus  allongé  et  une  disposition  toute  différente  des  ocelles.  Le 

pavoninoides  se  distingue  encore  par  la  formule  des  écailles 

qni  sont  moins  nombreuses,  par  la  machoire  supérieure  qui 

s'arrête  sous  le  bord  postérieur  de  Poeil,  par  Fabsence  de  caniue 
mandibulaire  laterale  externe,  par  les  taches  noires  sur  le  haut 

de  la  première  dorsale,  etc. 

Cryptocentrus  leptocephalus  Blkr. 

Cryptocentr.  corpore  elongato  compresso,  altitudine  6  eire.  in 

ejus  longitudine  absque,  8  eire.  in  ejus  longitudine  cum  pinna 

caudali;  capite  obtuso  convexo  4  eire.  in  longitudine  corporis 

absque,  5^  eire.  in  longitudine  corporis  cum  pinna  caudali; 

altitudine  capitis  If  eire,  latitudine  capitis  3  eire.  in  ejus 

longitudine  j  linea  rostro-frontali  convexa ;  oculis  magis  lateraliter 

quam  sursum  spectantibus,   diametro  4  eire.  in  longitudine  ca- 
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pitis,  minus  diametro  J  distanti  bus;  regione  interorbitali  poro 

conspicno  nullo;  rostro  obtuso  convexo  oculo  breviore  apice 

infra  oculi  marginem  inferiorem  sito;  maxilla  superiore  maxilla 

inferiore  vix  breviore,  sub  oculi  parte  posteriore  desinente ;  rictu 

obliquo;  labiis  mediocribus  carnosis;  dentibus  maxillis  plurise- 
riatis;  dentibus  intermaxillaribus  serie  externa  ceteris  multo 

longioribus  postrorsum  longitudine  decrescentibus,  anterioribus 

2  vel  8  ceteris  multo  majoribus  caninis;  dentibus  inframaxil- 
laribus  serie  externa  seriebus  mediis  longioribus  inaequalibus 

posteriore  canino  retrorsum  curvato,  serie  interna  post  medium 
maxillae  ramum  extensa  retrorsum  curvatis  acutis  dentibus 

seriebus  mediis  non  multo  longioribus ;  dentibus  pharyngealibus 

pluriseriatis  acutis  conicis  apice  curvatis  inaequalibus,  lnferioribus 

posterioribus  ceteris  non  multo  longioribus ;  lingua  integra ;  genis 

rugulis  longitudinalibus  parum  conspicuis ;  operculo  inermi ; 

sulco  oculo-suprascapulari  conspicuo  poro  majore  nullo ;  capite 
nullibi  squamato;  nucha  alepidota;  squamis  corpore  omnibus 

cycloideis;  squamis  105  eire.  in  serie  longitudinali  angulum 

aperturae  branchialis  superiorem  inter  et  basin  pinnae  caudalis, 

25  eire.  in  serie  transversali  initium  pinnae  analis  inter  et 

dorsalem  radiosam,  16  eire.  finem  pinnae  analis  inter  et  dorsalem 

radiosam ;  squamis  postrorsum  magnitudine  sensim  accrescentibus 

caudalibus  quam  squamis  lateribus  antice  multo  majoribus ;  ap- 
pendice  anali  oblonga  obtusa ;  pinnis  dorsalibus  subcontiguis ; 

dorsali  spinosa  acuta  spinis  3a  et  4a  ceteris  longioribus  corporis 
altitudine  multo  longioribus ;  dorsali  radiosa  spinosa  multo  sed 

multo  minus  duplo  longiore,  postice  quam  antice  altiore  corpore 

non  ad  vix  humiliore  angulata ;  pectoralibus  et  ventrali  acutius- 
cule  vel  obtusiuscule  rotundatis  capite  non  vel  vix  brevioribus ; 

anali  forma  et  altitudine  dorsali  radiosae  subaequali  eaque  con- 

spicue  breviore;  caudali  ovato-lanceolata  capite  paulo  longiore; 

colore  corpore  superne  roseo-viridi,  inferne  roseo-margaritaceo ; 

iride  violascente ;  capite  lateribusque  punctis  ocelliformibus  nurae- 
rosis  confertis  roseis  vel  margaritaceis  profundiore  annulatis; 

lateribus  fasciis  7  vel  8  transversis  leviter  obliquis  inaequidis- 

tantibus  fuscescentibus  anterioribus  quam  posterioribus  latioribus  ; 

pinnis  vlilute  roseis  vel  flavescentibus ;  dorsali  spinosa  ocellis 

numerosis  carmosinis  violaceo  annulatis  in  series  longitudinales 
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dispositis;    dorsali    radiosa    superne   late   nigricante    marginata; 
ventrali    medio    et   apice    et    anali  dimidio  libero  violascentibus 

vel  purpureis. 

B.  5.    D.  6—1/11   vel  6—1/12.    P.  17.  V.  1/5.5/1.    A.  1/10 
vel  1/11.  C.   7/13/6. 

Hab.  Singapura,  in  mari. 

Longitudo  speciminis  unici  83"'. 

Eem.  Deux  des  espèces  de  Cryptocentrus  a  écaillure  entière- 

ment  cycloïde,  1'espèce  actuelle  et  Ie  Cryptocentrus  Knutteli 

(espèce  qui  n'habite  pas  seulement  les  cótes  du  Japon  et  de 

Chine,  mais  aussi  celles  d'Amboine  et  de  Singapore),  se  distin- 

guent  par  1'absence  complete  d'écailles  sur  Ie  dessus  de  la  tête 
et  sur  la  nuque.  Ces  espèces  sont  voisines  aussi  par  la  forme 

du  corps,  par  la  dentition,  par  la  largeur  de  la  bouche,  par 

les  ocelles  de  la  tête,  etc.  mais  elles  different  par  plusieurs 

caractères  essen tiels,  Ie  Knutteli  ayant  la  tête  plus  large  (largeur 

2|  a  2 !  fois  dans  la  longueur),  un  rayon  de  moins  tant  a  la 

seconde  dorsale  qu'a,  1'anale,  les  écailles  plus  nombreuses  (ser. 
long.  120;  ser.  tr  30  et  20),  Ie  corps  et  la  première  dorsale 
sans  ocelles  roses  ou  nacrés  ou  carmins,  etc. 

La  Haye,  Mars  1875. 



N  O  T  I  C  E 

SUK     LES     GENRES 

GYMNOCAESIO,    PTEROCAESIO,  PARACAESIO  ET 
LIOCAESIO, 

P.  BLEEKER 

Les  espèces  rapport ées  au  genre  Caesio  Lac.  appartiennent 

en  partie  a  des  types  génériques  distincts.  Le  genre  Caesio, 

tel  qu'il  me  paraït  devoir  être  limité,  ne  comprend  que  les 
espèces,  voisines  de  Tespèce  type  (Caesio  coerulaureus  Lac.) ,  qui 

ont  en  commun;  une  dorsale  squammeuse  a  neuf  jusqu'a 
onze  épines  grêles  et  a,  partie  molle  pas  plus  longue  ou  toujours 

beaucoup  moins  du  doublé  plus  longue  que  la  partie  antérieure ; 

le  front  et  le  vertex  squammeux  ;  les  écailles  du  tronc  cténoïdes 

et  disposées  sur  des  rangées  horizontales,  et  six  rayons  aux 

ouies.  Ces  espèces  sont  les  Caesio  pisang,  striatus.  chrysozona, 

xanthonotus,  lunaris,  maculatus,  tile  et  argenteus. 

Le  Caesio  pinjalo  fut  déja  retabli  dans  sa  valeur  générique 

sous  le  nom  de  Pinjalo,  genre  caractérisé  par  Tabsence  d'écailles 
fronto-occipitales,  par  les  onze  épines  fortes  de  la  dorsale,  par 
la  .bouche  peu  protractile  et  par  la  disposition  oblique  des 

rangées  d 'écailles  du  tronc. 
Le  Caesio  xanthurus  a  été  rapporté  au  genre  Paracaesio 

(Poissons  de  Madagascar  p.  38),  dont  les  caractères  se  trouvent 

dans  la  dorsale  dénuée  d'écailles,  la  présence  de  7  rayons 
branchiaux  et  de  dents  vomériennes  et  palatines,  et  dans  Ie  peu 

de  protractilité  de  la  bouche. 
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Je  vois  un  genre  distmet  dans  Ie  Caesio  gymnopterus,  mais 

j'ai  eu  tort  de  Ie  placer  dans  Ie  genre  Smaris.  Il  représente 
un  type  bien  différent  des  Smaris  et  caractérisé  par  la  combi- 

naison  d'une  dorsale  dénuée  d'écailles  a  partie  antérieure  sou- 
tenue par  neuf  épines  seulement  et  mesurant  environ  deux  fois 

dans  Ie  partie  molle,  d'une  anale  a  ]£  ou  13  rayons,  et  d'une 
tête  a  front  et  occiput  squamraeux.  On  pourrait  nommer  ce 

type  Gymnocaesio.  —  Le  genre  Smaris  Cuv.  me  paraït  devoir 
être  limité  aux  espèees  méditerranéënnes  et  atlantiques  (Smaris 

vulgaris,  alcedo,  Maurii,  gracilis  et  martinicus),  toutes  a  11 

épines  dorsales  et  a  9  rayons  a  Tanale.  —  Le  Smaris  melanurus 

CV.  (du  Cap  vert),  espèce  a,  formule  D.  12/15  et  A.  3/15 

(Günth.)  ou  D.  10/16  A.  3/16  (CV.)  et  a  forme  d'Oblata, 
doit  être  génériquement  distinct  des  Smaris.  Quant  au  Smaris 

balteatus  CV.  de  Ceylon,  c'est  manffestement  un  Dipterygonotus, 
fort  voisin  da  leucogrammicus  ou  peut  être  de  la  même  espèce. 

M.  Günther  a  fait  connaïtre  une  espèce  de  Madagascar,  sous 

le  nom  de  Caesio  cylindricus,  qui  ne  peut  pas  être  non  plus 

un  vrai  Caesio.  Elle  est  remarquable  par  les  écailles  non 

ciliées  (d'après  M.  Günther);  par  les  treize  épines  dorsales  tres 
faibles  et  par  les  sept  rayons  branchiaux.  Elle  est  le  type  du 

genre  Liocaesio  Blkr. 

Je  crois  reconnaïtre  un  autre  type  générique  encore  dans 

Tespèce  d'Amboine,  découverte  par  M.  Steindachner  et  décrite 
et  figurée  sous  le  nom  de  Caesio  multiradiatus.  Ce  type,  pour 

lequel  je  propose  le  nom  de  Pterocaesio,  se  fait  reconnaïtre  par 

les  dents  unisériales  aux  deux  machoires,  par  Fabsence  d'écailles 
sur  la  moitié  inférieure  de  Topercule  et  sur  le  sousopercule,  et 

surtout  par  les  nombreux  rayons  de  la  dorsale  dont  la  partie 

molle  a  en  longueur  le  doublé  de  la  partie  armee. 

Je  ne  vois  dans  les  Maena,  Smaris,  Caesio  et  dans  les  genres 

qui  en  sont  voisius,  qu'un  groupe  de  la  familie  des  Lutjanoïdes, 
familie  bien  distincte,  dans  la  division  des  Perches,  par  la 

combinaison  des  caractères  d'écailles  inguinales  allongées 

de  dents  pointues  jamais  incisives  ou  molaires  et  d'une 
dorsale   sans    gaine   squammeuse    basale    libre,    et    comprenant, 



(  151   ) 

outre  les  Maenini  les  groupes  Lutjanini,  Denticini,  Latilini 

(gen.  Latilus  CV.  tantum  nee  gen.  Prolatilus  et  Caulolatilus 

Gill),  Aphareini,  Scolopsidini  et  Dipterygonotini.  Le  groupe 

des  Maenini  se  fait  reconnaïtre  par  Tabsence  de  dents  canines, 

par  les  sousorbitaires  sans  armure,  par  la  dorsale  indivise,  et 

par  la  protractilité  de  la  bouche.  La  place  naturelle  du  groupe 

est  tout  prés  des  Denticini. 

Quelques  genres  voisins  des  Maenini,  sont  remarquables  tant 

par  la  dorsale  échancrée  jusqu'a  la  base  ou  a  parties  antérieure 
et  postérieure  complétement  séparées  par  quelques  petites  épines 

isolées,  que  par  une  bouche  protractile  en  tuyau  horizontal. 

C'est  pour  moi  le  groupe  des  Dipterygonotini,  oü  je  place  les  genres 
Centracanthus  Raf.,  Erythrichthys  Schl.  et  Dipterygonotus  Blkr. 

I/exposé  suivant  résumé  les  principaux  caractères  des  Maenini 

et  des  Dipterygonotini  ainsi  que  des  genres  des  deux  groupes. 

Phalanx  maenini. 

Lutjanoidei  maxillis  dentibus  parvis,  caninis  veris  nullis; 

dentibus  palatinis  nullis;  ore  mediocriter  ad  valde  protractiii; 

ossibus  suborbitalibus  inermibus;  operculo  spina  parva  vel 

nulla;  pinna  dorsali  unica  indivisa;  anali  spinis  3,  caudali 
biloba.     B.   6  vel  7. 

Gen.  maena  Cuv. 

Dentes  maxillis  pluriseriati  et  vomerini.  Squamae  fronte  et 

occipite  nullae.  Pinnae;  dorsalis  alepidota,  spinis  11  et  radiis  1), 

parte  radiosa  parte  spinosa  non  longiore;  analis  radiis  9.  Squamae 

trunco  60  ad  75  in  serie  longitudinali,  in  series  horizontales 

dispositae.     Os  valde  protractile  B.  6. 

Spec.  typ.  Maena  vulgaris  Cuv. 

Gen.  smaris  Cuv.  (Genus  dentibus  vomerinis  tantum  a  Maena 

distinctum,  forsan  Maenae  adjungendum). 

Dentes  maxillis  pluriseriati ;  vomerini  nulli.  Squamae  fronte 

et  occipite  nullae.  Pinnae;  dorsalis  alepidota,  spinis  11  et  radiis 

11,   parte    radiosa   parte    spinosa  non  longiore;  analis  radiis  9, 
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squamae  trunco  70  eire.  in  serie  longitudinali,  in  series  horizon- 

tales dispositae.     Os  valde  protractile.     B.   6. 
Sp.  typ.   Smaris  vulgaris  Cuv. 

Gen.  gymnocaesio  Blkr. 

Dentes  maxillis  plurfseriati ;  vomerini  nulJi.  Caput  fronte  et 

vertice  squamatum.  Pinnae;  dorsalis  alepidota,  spinis  9  et 

radiis  15  vel  16,  parte  radiosa  parte  spinosa  duplo  eire.  lon- 
giore ;  analis  radiis  12  vel  13.  Squamae  trunco  80  eire.  in 

serie  longitudinali,  in  series  horizontales  dispositae.  Os  medio- 
criter  protractile.     B.   7. 

Sp.  typ.  Gymnocaesio  gymnopterus  Blkr  —  Caesio  et  Smaris 

gymnopterus. 

Gen.  paracaesio  Blkr. 

Dentes  maxillis  pluriseriati ;  vomerini  et  palatini.  Caput  fronte 

et  vertice  squamatum.  Pinnae;  dorsalis  alepidota,  spinis  10  et 

radiis  10  vel  11,  parte  radiosa  parte  spinosa  non  longiore; 

analis  radiis  8  vel  9.  Squamae  trunco  70  eire.  in  serie  lon- 

gitudinali, in  series  horizontales  dispositae.  Os  parum  pro- 
tractile.    B.   7. 

Sp.  typ.  Paracaesio  xanthurus  Blkr  =  Caesio  xanthurus  Blkr. 

Gen.  pinjalo  Blkr. 

Dentes  maxilles  pluriseriati  et  vomerini.  Caput  fronte  et 

vertice  alepidotum.  Pinnae ;  dorsalis  squamata  spinis  J 1  validis 

et  radiis  14  vel  15,  parte  radiosa  parte  spinosa  non  longiore; 

analis  radiis  10  vel  11.  Squamae  trunco  70  eire.  in  serie 

longitudinali,  in  series  obliquas  postrorsum  adscendentes  dispo- 
sitae.    Os  parum  protractile.     B.  6. 

Sp.  typ.  Pinjalo  typus  Blkr  =  Caesio  pinjalo  Blkr  =  Meso- 
prion  Mitchelli  Günth. 

Gen.  caesio  Lac. 

Dentes  maxillis  pluriseriati;  vomerini  rudimentarii  vel  nulli. 
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Caput  vertice  squamatum.  Pinnae;  dorsalis  squamata  spinis 

9  ad  11  gracilibus  et  radiis  13  ad  18,  parte  radiosa  parte 

spinosa  non  ad  multo  minus  duplo  longiore;  analis  radiis  11 

ad  14.  Squamae  trunco  55  ad  80  in  serie  longitudinali,  in 

series  horizontales  dispositae.  Os  mediocriter  ad  valde  pro- 
tractile.     B.  6. 

Sp.  typ.   Caesio  coerulaureus  Lac. 

Gen.  liocaesio  Blkr. 

Dentes  maxillis  parvi ;  vomerini  nulli.  Caput  fronte  et  vertice 

squamatum.  Pinnae;  dorsalis  squamata  spinis  13  valde  graci- 
libus et  radiis  17;  analis  radiis  13.  Squamae  non  ciliatae 

(Günther),  trunco  75  eire.  in  serie  longitudinali.  Operculum 

spina  nulla.     Os  mediocriter  protractile.     B.   7. 

Sp.  typ.  Liocaesio  cylindricus  Blkr  =  Caesio  cylindricus  Günth. 

Gen.  pterocaesio  Blkr. 

Dentes  maxillis  minimi  uniseriati.  Caput  vertice  squamatum. 

Pinnae;  dorsalis  squamata  spinis  11  et  radiis  21,  parte  radiosa 

parte  spinosa  duplo  eire.  longiore;  analis  radiis  13.  Squamae 

trunco  70  eire.  in  serie  longitudinali,  in  series  horizontales 

dispositae.     Os  valde  protractile. 

Sp.  typ.  Pterocaesio  multiradiatus  Blkr  =  Caesio  multiradia- 
tus  Steind. 

Phalanx  Dipterygonotini. 

Lutjanoidei  dentibus  maxillis  minimis  vel  nullis,  pharyngea- 
libus  parvis;  ore  in  tubum  horizontalem  protractili;  ossibus 

suborbitalibus  inermibus ;  operculo  spina  vera  nulla ;  pinnis ; 

dorsali  bipartita  medio  usque  ad  basin  incisa  vel  spinis  solitariis, 

parte  spinosa  parte  radiosa  longiore;  anali  spinis  3.  B.  6  vel  7. 

Gen.  erythbichthys   Schl.  =  Emmelichthys  Rich.  =■  Boxa- 
odon  Guich. 

Dentes    maxilla    superiore     rudimentarii    vel    nulli.      Caput 
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superne  squamatum.  Os  supramaxillare  squamatum.  Pinnae: 

dorsalis  et  analis  radiosae  basi  squamatae,  dorsalis  spinis  12 

vel  13  et  radiis  9  vel  10,  analis  radiis  10  ad  12.  Squamae 

trunco  70  ad  90  in  serie  longitudinali,  in  series  horizontales 

dispositae.     B.   7. 

Sp.  typ.  Erythrichthys  Schlegeli   Günth. 

Gen.  centracanthus  Raf. 

Dentes  maxillis  parvi.  Caput  vertice  et  fronte  alepidotum. 

Os  supramaxillare  non  squamatum.  Fascia  squamarum  tempo- 
ralis distincta.  Pinnae;  dorsalis  et  analis  alepidotae,  dorsalis 

spiuis  13  et  radiis  9,  analis  radiis  10.  Squamae  trunco  90 

eire.  in  serie  longitudinali,  in  series  horizontales  dispositae. 

Sp.  typ.   Centracanthus  cirrus  Raf.   =  Smaris  insidiator  CV. 

Gen.  dipterygonotus  Blkr. 

Dentes  maxillis  minimi.  Caput  vertice  et  fronte  squamatum. 

Os  supramaxillare  alepidotum.  Fascia  squamarum  temporalis 

distincta  nulla.  Pinnae;  dorsalis  alepidota  spinis  14,  posterio- 
ribus  solitariis  et  radiis  10  vel  IJ,  analis  radiis  10  ad  12. 

Squamae  trunco  8  0  eire.  in  serie  longitudinali,  in  series  horizon- 
tales dispositae.     B.   6. 

Sp.  typ.  Dipterygonotus  leucogrammicus  Blkr  =  Smaris  bal- 
teatus  CV.? 

La  Haye,  Avril  1875. 



SUR 

LA    PLURA.LITÉ    DES    ESPECES    INSULINDIENNES    DE 

T  O  X  O  T  E  S. 

PAR 

P.  BLEEKER. 

On  n'a  admis  jusqu'ici  que  trois  espèces  de  Toxotes.  On 
connaït  Ie  Toxotes  jaculator  depuis  1766  par  la  description  et 

par  la  figure  publiées  par  Pallas.  Une  seconde  espèce,  trouvée 
dans  les  terrains  tertiaires  du  Monte  Bolca,  fut  nommée  Toxotes 

antiquus  par  Agassiz.  La  troisième,  découverte  presque  simul- 
tanément  par  E.  Blyth  et  M.  Günther  et  noramée  Toxotes 

microlepis,  ne  fut  publiée  qu'en  Fan   1860. 

Or,  ces  trois  espèces  ne  sont  pas  les  seules  qui  existent.  L'Inde 
archipélagique  en  nourrit  au  moins  quatre,  et  il  me  parait  probable 

que  des  recherches  ultérieures  en  feront  connaïtre  d'autres  encore. 

L'espèce  type  du  genre,  Ie  Sciaena  jaculatrix  Pall.  est  une 
espèce  bien  valide  et  nettement  caractérisée  par  les  quatre 

épines  dorsales. 

Hamilton  Buchanan  découvrit  une  autre  espèce  qu'il  nomina 
Cojus  chatareus.  Or,  cette  espèce,  qui  est  bien  distincte 

tant  par  les  formules  des  écailles  et  des  nageoires  que  par  Ie 

système  de  coloration,  fut  confondue  par  Cuvier-Valenciennes 
avec  Ie  Toxotos  jaculator  et  décrite  sous  cette  dénomination. 

Cette  confusion  des  espèces  date   de   1831. 

Cuvier  et  Valenciennes  ont  manifestement  eu  sous  les  yeux 

au-moins  trois  espèces  de  Toxotes,  mais  ils  n'y  reconnurent 

qu'une  seule.  La  descripion  détaillée  de  leur  Toxotos  jaculator 
se  rapporte  manifestement  a  Tespèce  de  Hamilton   Buchanan. 
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Ce  qu'ils  disent  ensuite  d'un  Toxotes  de  File  de  Bourou, 
va  parfaitement  au  Toxotes  oligolepis. 

Ils  ont  vu  Ie  vrai  jaculator  dans  un  individu  de  la  Nou- 

velle Guinee,  sur  lequel  probablement  est  pris  leur  figure  qui 

représente  sans  aucun  doute  Ie  Sciaena  jaculatrix  Pall.  et  non 

Ie  Cojus  chatareus  Ham.  Buch.  Un  autre  individu,  indiqué 

par  les  mêmes  auteurs  comme  provenant  de  Tancienne  collec- 

tion  du  Stadhouder,  a  formule  de  la  dorsale  =  4/10  et  a,  ta- 

ches  du  dos  rondes,  pourrait  bien  n'être  qu'un  échantillon 

moins  bien  corjservé  du  jaculator,  mais  mérite  d'être  réexaminé 
par  rapport  a  ses  vrais  caractères  spécifiques. 

Le  même  chapitre  sur  les  Archers,  de  THistoire  naturelle 

des  Poissons,  mentionne  encore  un  Toxotes  de  Malacca  qui 

n'est  autre  que  le  chatareus, 

La  figure  enfin,  publiée  dans  1'édition  illustrée  du  Règne  animal, 

n'est  faite  ni  sur  le  jaculator  ni  sur  le  chatareus,  mais  pourrait 
bien  être  une  représentation   peu  exacte  du  Toxotes  oligolepis. 

Ce  qui  me  parait  sur,  c'est  que  Cuvier  et  Yalenciennes  önt 
confondu  au  moins  trois  espèces. 

Depuis  Cuvier  et  Yalenciennes  le  Toxotes  chatareus  a  été 

constamment  pris  pour  le  jaculator.  Les  descriptions  de  Cantor 

et  de  M.  Day,  da  jaculator,  sont  a  rapporter  au  chatareus ;  et 

la  diagnose  du  jaculator  dans  le  Catalogue  of  Fishes  parait 

avoir  été  dressée  en  partie  sur  des  chatareus  et  en  partie  sur 

des  jaculator. 

Le  Cojus  chatareus  doit  donc  prendre  rang  comme  une  qua- 
trième    espèce    de    Toxotes. 

Je  vais  en  décrire  une  cinquième  sous  le  nom  de  Toxotes 

oligolepis. 

Les  caractères  spécifiques  des  Toxotes  sont  tres  nets  et  assez 
nombreux.  Ils  se  trouvent  dans  les  nombres  des  écailles  sur 

les  rangées  longitudinales  et  transversales  du  tronc,  dans  le 

nombre  et  la  longueur  relative  des  épines  de  la  dorsale,  dans 

la  formule  des  rayons  de  la  dorsale  molle,  des  pectorales  et  de 

1'anale,  dans  la  hauteur  et  la  longueur  relatives  de  Panale,  dans 
les  proportions  de  la  hauteur  du  corps,  et  dans  la  distribution 
differente  des  bandes  ou  taches  foncées  sur  le  dos.  Je  ne 

vois    aucun    caractère,  ni  dans  la  dentition,  ni  dans  1'écaillure 
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de  la  tête,  ni  dans  les  machoires,  qui  pourrait  positivement 

faciliter  la  diagnose  des  espèces. 

Le  Toxotes  antiquus  Ag.  du  Monte  Bolca  est  éminemment 

distinct  par  les  six  épines  dorsales  faibles,  par  1'insertion  de 

la  dorsale  fort  en  avant  de  1'anale,  et  par  Panale  qui  est  beau- 
coup  plus  courte  que  la  dorsale  et  soutenue  par  12  rayons 
mous  seulement. 

Les  quatre  espèces  noinmées  de  la  création  actuelle  font 

toutes  partie  de  mes  collections.  On  les  distingue  aisément 

par  les  caractères  suivants. 

I.  Dorsale  a  cinq  épines.     Anale  3/16   a  3/18. 

A.  40  a  42  écailles  sur  une  rangée  longitudinale,  19  ou 

20  sur  une  rangée  transversale  dont  6  entre  la  ligne 

laterale  et  la  gaine  squainineuse  des  épines  dorsales.  D. 

5/13  ou  5/14.  P.  2/11  ou  2/12.  Dos  a  larges  taches 

foncées  formant  parfois  des  bandes. 

1.  Toxotes  microlepis  Blyth,  Günth. 

B.  33  ou  34  écailles  sur  une  rangée  longitudinale,  16  a  18 

sur  une  rangée  transversale,  dont  5  entre  la  ligne  late- 
rale et  la  gaine  squammeuse  des  éuines  dorsales.  D. 

5/12  a  5/14.  P.  2/12  ou  2/13.  Des  a  taches  arrondies 
ne  formant  point  de  bandes 

2.  Toxotes  chatareus  Blkr  =  Cojus  cliatareus  H,B. 

C.  23  ou  24  écailles  sur  une  rangée  longitudinale,  14ou 

15  sur  une  rangeé  transversale,  dont  3  entre  la  ligne 

laterale  et  la  gaine  squammeuse  des  épines  dorsales.  D. 

5/11  ou  5/12.  P.  2/11.  D.  3/16  ou  3/17.  Dus  a  ban- 
des foncées  trans versales. 

3.  Toxotes  oligolepis  Blkr. 

IL    Dorsale  a  quatre  épines,    dont  la  première  plus  longue  qui 
Toeil. 
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28  a  30  écailles  sur  une  rangée  longitudinale,  13  ou 

14  sur  une  rangée  transversale  dont  4  entre  la  ligne 

laterale  et  la  gaine  squamineuse  des  épines  dorsales.  D. 

4/12  ou  4/13.  P.  2/11.  A.  3/15  a  3/17.  Dos  aban- 
des  foncées  transversales. 

4.   Toxotes  jaculator  Cuv.,  Blkr.  (nee  CV.,  al.). 

loxotes  microlepis  Günth.,  Cat.  Fish.  II  p.  68  ;  an  et  Blyth. 

Rep.  Fish.  Sitang  riv.  Journ.  Asiat.  Soc.  Béng.  XXTX 

p.  138;  an  et  Day,  Fish.  India  tab.  33  fig.   1? 

Toxot.  corpore  oblongo-ovali,  altitudine  spinam  analem  ante- 
riorem  inter  et  spinam  dorsalem  anteriorem  2  f  ad  2|  in  ejus 

longitudine,  latitudine  2|  ad  2f  in  diametro  dorso-anali ;  capite 
acuto  3|  ad  S|  in  longitudine  corporis,  longiore  quam  alto; 

oculis  diametro  3  fere  ad  3  in  longititudine  capitis,  diame- 

tro 1  eire.  distantibus;  linea  rostro-frontali  rectiuscula  vel  con- 

caviuscula ;  rostro  acuto  oculo  multo  breviore ;  maxilla  superiore 

sub  pupilla  desinente ;  osse  supramaxillari  squamato ;  ossibus 

suborbitalibus  anterioribus  et  praeoperculo  margine  inferiore 

conspicue  denticulatis ;  squamis  angulum  aperturae  branchialis 

superiorem  inter  et  basin  pinnae  caudalis  supra  et  infra  lineam 

lateralem  in  series  40  ad  42  transversas  dispositis ;  squamis 

25  eire.  in  serie  longitudinali  linea  rostro-dorsali  mediana 
nares  posteiïores  inter  et  spinam  dorsi  anteriorem,  19  vel  20 

in  serie  transversali  spinam  ventralem  inter  et  lineam  dorsi 

medianam  et  spinam  analem  lra  inter  et  spinam  dorsalem 

lm  quarum  5  (4i)  apicem  curvaturae  lineae  lateralis  inter  et 
lineam  dorsi  medianam,  6  lineam  lateralem  inter  et  vaginam 

dorsalis  spinosae  squamosam;  linea  laterali  flexura  anteriore 

genu  posteriore  sub  initio  pinnae  dorsalis;  pinna  dorsali  non 

ante  analem  incipiente  spina  anteriore  oculo  conspicue  ad  non 

breviore,  spinis  3  posterioribus  subaequalibus  ceteris  multo 

longioribus  diametro  dorso-anali  duplo  eire.  brevioribas,  parte 
radiosa  convexa  spina  posteriore  vix  humiliore;  pectoralibus 

acutis  capite  absque  rostro  non   brevioribus;  ventralibus  pecto- 
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ralibus  conspicue  brevioribus;  anali  dorsali  non  breviore  sed 

vulgo  longiore,  parte  radiosa  rotundata  parte  spinosa  non 

humiliore,  multo  minus  duplo  longiore  quam  alta;  caudali  ex- 

tensa  medio  leviter  emarginata  angulis  rotundata  vel  acutius- 

cula,  capite  absque  rostro  paulo  breviore ;  colore  corpore  dorso 
fusco  vel  fuscescente-olivaceo  vel  olivaceo  vel  olivascente- 

aurantiaco,  lateribus  et  infeme  flavescente-griseo  vel  argenteo; 

iride  flavescente  vel  roseo-argentea ;  corpore  superne  maculis 

5  vel  6  nigris  oblongis  transversis  frequenter  fascias  similan- 
tibus  lineam  dorsalem  medianam  non  attingentibus,  anteriore 

minore  temporo-operculari,  2a  nucho-postscapulari,  8H  vel  4a 

ceteris  majore  sub  dorsali  spinosa,  4a  vel  5a  sub  dorsali  radiosa 
media,  posteriore  caudali;  pinnis  flavescentibus :  dorsali  radiosa 

antice  inferne  et  postice  superne  macula  magna  nigra  vel  fusca; 

ventralibus  frequeuter  fuscis ;  anali  late  fusco  vel  nigricante 

marginata ;  caudali  basi  vulgo  vitta  transversa  fusca. 

B.   7.  D.  5/13  vel  5/14.  P.   2/11   vel  2/12.  V.  1/5  A.  3/17  vel 

3/18.  C.   1/15/1   et  lat.   brev. 

Hab.  Sumatra  (Palembang);  Borneo  (Bandjerinasin);  in  fluviis. 

Lougitudo   19  speciminum  65'"  ad   130". 

Rem.  Le  Toxotes  microlepis  est  éminemment  caractérisé  par 

les  petites  écaiJles  du  tronc,  par  les  cinq  épines  dorsales  dont 

les  trois  postérieures  sont  égales  ou  presque  égales  en  longueur, 

par  les  taches  ou  bandelettes  libres  du  dos,  et  par  Panale  dont  la 

longueur  est  notablement  moins  du  doublé  de  sa  hauteur.  Il  se 

distingue  encore  par  le  museau  qui  est  plus  court  et  par  la 

forme  du  corps  qui  est  plus  trapue  que  dans  les  autres  espèces. 

Il  reste  a  constater  si  le  Toxotes  microlepis  Blyth,  du  Sitang, 

soit  de  la  même  espèce  que  le  Toxotes  microlepis  Günth.  Blyth 

ne  donne  de  son  espèce  que  les  phrases  suivantes :  //Exceedingly 

like  Toxotes  jaculator,  but  the  scales  conspicuously  very  much 

smaller,  especially  on  the  lower  half  of  the  body ;  the  eye  being 

also  proportionally  rather  larger,  and  the  body  markings  much 

more  developed  forming  broken  or  discontinuous  longitudinal 

bands.  The  fin  rays  appear  to  be  the  same".  La  phrase  sous- 
lignée  seule  pourrait  faire  douter  de  Tidentité  de  fespèce  de 

Blyth  avec  celle  de  M.  Gunther.    La  figure  citée  do  Touvrage 

TEESL.    EN    MEDED.    AÏD.    NATUURK.    2<ie   REEKS.    DEEL    IX.  11 
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de  M.  Dav,  présente  Ie  ïnême  sjstème  de  coloration  que  Ie 

microlepis  d'après  la  description  de  Blyth,  et  je  n'y  vois  aucun 

autre  caractère,  qui  pourrait  jastifier  une  séparation  de  1'es- 

pèce  que  j'ai  sous  les  yeux. 
M.  Günther  a  établi  son  microlepis  sur  trois  individus  pro- 

venant  de  Siam,  dont  uu  de  //6  inclles,,  de  long.  Dans  les 

individus  plus  agés  que  les  miens  Toeil  mesure  jusqu'a 
4  fois  dans  la  longueur  de  la  tête  et  la  longueur  du  museau 

y  egale  Ie  diamètre  de  1'oeil. 
Dans  plusieurs  de  mes  individus  les  taches  du  dos  sont 

oblongues  et  arrondies,  mais  dans  d'autres  elles  prennent  la 
forme  de  bandes  transversales  qui  cependant  restent  nettement 

séparées  de  la  couleur  foncée  du  dos.  Dans  quelques  uns  il 

se  trouve  une  tache  supplementaire  entre  la  tache  dorso-post- 
scapulaire  et  la  grande  tache  sous  les  épines  dorsales.  La  tache 

caudale  revêt  sans  exception  la  forme  d'une  bandelette  trans- 
versale entourant  la  totalité  ou  la  presque  totalité  de  la  queue. 

Toxotes  chatareus  Blkr. 

Toxot.  corpore  oblongo-ovali,  altitudine  spinam  analem  an- 
teriorem  in  ter  et  spinam  dorsalem  anteriorem  2|  ad  2  f  in  ejus 

longitudine,  latitudine  2|  eire.  in  diametro  dorso-anali;  capite 

acuto  3-*  ad  Si  in  longitudine  corporis,  longiore  quam  alto; 
oculis  diametro  4  eire.  in  longitudine  capitis,  diametro  1  et  paulo 

distantibus ;  linea  rostro-frontali  rectiuscula  vel  concaviuscula  ; 

rostro  acuto  oculo  paulo  ad  non  breviore;  maxilla  superiore 

sub  iridis  parte  posteriore  desinente ;  osse  supramaxillari  squamato, 

ossibus  suborbitalibus  anterioribus  et  praeoperculo  margine 

inferiore  conspicue  denticulatis ;  squamis  angulum  aperturae 

branchialis  superiorem  inter  et  basin  pinnae  caudalis  supra  et 

infra  lineam  lateralem  in  series  33  vel  34  transversas  dispo- 

sitis;  squamis  22  eire.  in  serie  longitudinali  linea  rostro-dorsali 

mediana  nares  posteriores  inter  et  spinam  dorsalem  im,  16  ad 
18  in  serie  transversali  spinam  ventralem  inter  et  lineam  dorsi 

medianam  et  spinam  analem  1m  inter  et  spinam  dorsalem 

lni  quarum  4  (5|)  apicem  curvaturae  lineae  lateralis  inter  et 
lineam     dorsi    medianam,  5   lineam  lateralem  inter  et  vaginam 
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dorsalis  spinosae  squamosam ;  linea  laterali  tiexura  anteriore 

genu  posteriore  vix  ante  dorsalem  vel  spiuis  clorsalibus  anterio  • 

ribus  op,:osita;  pinna  dorsali  non  ante  analem  incipiente,  spina 

la  oculo .  breviore,  spinis  oa  et  4a  ceteris  longioribus  diame- 

tro dorso-anali  minus  duplo  brevioribus,  parte  radiosa  spina 
posteriore  humiliore  margine  superiore  rectiuscula  vel  conca- 

viuscula,  postice  rotundata;  pectoralibus  acutis  capite  absque 

rostro  longioribus ;  ventralibus  pectoralibus  duplo  vel  duplo  fere 

brevioribus;  anali  dorsali  non  ad  vix  longiore,  spina  3a  ceteris 
longiore  capitis  parte  postoculari  non  breviore,  parte  radiosa 

rotundata  parte  spinosa  non  humiliore,  minus  duplo  longiore 

quam  alta;  caudali  extensa  medio  vix  emarginata  angulis  acu- 

tiuscula  vel  obtusiuscula  capite  absque  rostro  vix  breviore ; 

colore  corpore  capite  superne  et  dorso  profunde  olivaceo  vel 

fusco,  lateribus  et  inferne  flavescente  vel  roseo  ;  corpore  superne 

maculis  6  ad  8  inaequalibus  oblongis  et  rotundis  fuscis  vel 

nigris  in  seriem  longitudinalem  irregularem  vel  subduplicem 

dispositis,  macula  anteriore  temporo-operculari ;  pinnis  flaves- 
centibus,  dorsali  radiosa  antice  et  postice  macula  fusca  vel  ni- 

gricante;  anali  dimidio  libero  fusca  vel  nigricante. 

B.    7.    D.   5/12  ad  5/14.  P.  2/12  vel  2/13  V.  1/5.  A.  3/17 
vel  8/18.  C.   1/15/1  et  lat.  brev. 

Syn.   Cojus  chatareus    Ham.  Buch.,  Fish.  Gang.  p.    101,    370 

tab.  14  fig.   34. 
Toxotes  jaculator  CV.  Poiss.  VII  descript.  p.  234  et  spécim. 

de    Malacca    p.  238   (nee  Cuv.  1817,   nee  fig.  in  Hist. 

poiss.  et  Règn.  anim.  ed.  ill.) ;  Günther.,  Cat.  Fish.  II 

p.  67  ex.  parte;  Day,  Fish.  Malab    p.  37. 

Toxotes  (scelet.)  Agass.,  Poiss.  foss.  IV  p.  202  tab.  H. 

Toxotes  jaculator,  var.  malaccensis  Cant.,  Cat.   Mal.  Fish. 

p.  177. 
Hab,  Pinang ;    Singapura;    Borneo  (Bandjermasin,  Pontianak), 

in    mari    et    in    fluvüs. 

Longitudo  4  speciminum   135'"  ad  152.'" 

Rem.  Le  Toxotes  chatareus  se  distingue  du  jaculator  par  quel- 

ques  écailles  de  moins  sur  les  rangées  longitudinales  et  trans  ver - 

sales  du  corps,  par  une  épine  de  plus  a  la  dorsale  dont  la  première 

11* 
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est  plus  courte  que  Ie  diamètre  ds  Poeil,  par  un  ou  deux  rayons 

de  plus  a,  la  pectorale  et  par  les  taches  du  dos  qui  ne  revê- 
tent  point  la  forme  de  bandes  et  sont  au  norabre  de  7  ou  8, 

libres  et  disposées  sur  une  rangée  irreguliere  ou  presque  doublé. 

Il  a  encore  Ie  corps  plus  trapu  et  1'anale  plus  haute. 

La  figure  du  Cojus  chatareus,  bien  qu'inexacte,  fait  assez 

bien  reconnaïtre  Fespèce.  L'espèce  aurait  du  être  maintenue,  mais 
Cuvier-Yalenciennes,  la  confondaut  avec  Ie  jaculator,  en  publièrent 

une  description  fort  détaillée,  la  donnant  pour  celle  du  vrai 

jaculator  ou  Fespèce  type  du  genre.  La  confusion  des  deux 

espèces,  une  fois  faite,  ne  tarda  pas  a  se  continuer  dans  les 

ouvrages  de  Cantor  et  de  M.M.  Günther  et  Day.  — La  figure 

d'un  squelette  de  Toxotes  dans  les  Poissons  fossiles  d'Agassiz  est 
manifestement  priee  sur   un  chatareus  et  non  sur   un  jaculator. 

Le  chatareus  paraït  être  commun  dans  les  embouchures  des 

fleuves  du  continent  indien  et  habite  aussi  le  pays  de  Birmah 

et  la  Péniusule  Malaye.  Dans  1'Insulinde  il  doit  être  rare.  Je 

n'  en  ai  recu  jamais  d'autres  individus  que  les  quatre  qui  font 

partie  de  mon  cabinet  qui  et  proviennent  tous  de  Bornéo.  L'espèce 
doit  atteindre  des  dimensions  plus  grandes  que  celles  de  mes 

individus.  Le  plus  grand  des  individus  de  Cuvier-Yalenciennes 

mesurait  sept  pouces. 

Toxotes  oligolepis  Blkr. 

Toxot.  corpore  oblongo-ovali,  altitudine  spinam  analem  ante- 
norem  inter  et  spinam  dorsalem  anteriorem  3  eire.  in  ejus 

lono-itudine,  latitudine  2  eire.  in  diametro  dorso-anali;  capite 

acnto  3  et  paulo  in  longitudine  corporis,  longiore  quam  alto; 

oculis  diametro  3^  eire.  in  longitudine  capitis,  diametro  1  eire. 

distantibus ;  linea  rostro-frontali  rectiuscula  ;  rostro  acuto  oculo 

paulo  breviore;  maxilla  superiore  sub  pupilla  desinente;  osse 

supramaxillari  squamato  ;  ossibus  suborbitalibus  anterioribus  et 

praeopereulo  margine  inferiore  conspicue  denticulatis ;  squamis 

an<mlum  aperturae  branchialis  superiore m  inter  et  basin  pinnae 

caudalis  supra  et  infra  lineam  lateralem  in  series  23  vel  24 

trans  versas  dispositis;  squamis  22  eire.  in  serie  longitudinali 

linea    rostro- dorsali    mediana    nares  posteriores  inter  et  spinam 
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dorsalem  lm,  14  vel  15  in  serie  transversali  spinain  ventralem 

inter  et  lineam  dorsi  raedianam  et  spiuam  analem  lm  inter  et 

spinam  dorsalem  lm  quarum  4  (3f)  apicem  curvatnrae  lineae 
lateralis  inter  et  lineam  dorsi  medianam,  o  lineam  lateralem 

inter  et  vaginam  pinnae  dorsalis  spinosae  squamosam ;  linea 

laterali  flexura  anteriore  interruptu  parte  posteriore  spinis  dor- 
salibus  anterioribüs  opposita;  pinna  dorsali  vix  ante  analem 

incipiente,  spina  la  oculo  multo  breviore,  spina  3*  ceteris  longi- 

ore  diametro  dorso-anali  duplo  eire.  breviore,  parte  radiosa  spina 
posteriore  humilore  convexa ;  pectoraiibus  acutis  capite  absque 

rostro  longioribus;  ventralibus  pectoralibas  multo  sed  minus 

duplo  brevioribus ;  anali  spina  3a  ceteris  longiore  capitis  parte 
postoculari  breviore,  parte  radiosa  rotundata  parte  spinosa  non 

humiliore,  duplo  eire.  longiore  quam  alta ;  caudali  extensa  medio 

vix  emarginata  angulis  acutiuscula  capite  absque  rostro  vix  bre- 
viore ;  colore  capite  superne  dorsoque  fusco,  lateribus  et  inferne 

flavescente,  griseo  vel  argenteo ;  iride  tlavescente  vel  rosea : 

corpore  superne  fasciis  5  latis  transversis  fuscis  brevibus  cum 
fusco  dorsi  confluentibus  non  infra  media  latera  descendentibus, 

anteriore  nucho-operculari,  2»  dorso-suprascapuiari,  3a  ex  parte 

sub  dorsali  spinosa,  4a  sub  dorsali  radiosa,  5a  caudali ;  pinnis 
flavescentibus,  dorsali  maculis  vel  fasciis  fuscis  vel  nigris  nullis ; 
anali  unicolore. 

B.  7.  D.  5/11  vel  5/12.  P.   2/11.  V.   1/5.  A.   3/16  vel  3/17. 

C.  1/15/1   et  lat  brev. 

Syn.    loxotes  jaculator    CV.    individu    de    Bourou  Poiss    VII 

p.  237  ?  Val.,    Règn.  anim.  édit.  illustr.  Poiss.  tab.  44. 

fig.   3?? 

Hab.  Archipel,  moluccens.   (Batjan  ?) ;  Buru  ? 

Longitudo  speciminis   unici  141'". 

Rem.  Le  Toxotes  oligolepis  est  remarquable  par  la  forme 

reguliere  et  peu  trapue  et  peu  oblique  du  corps  et  par  le  nombre 

peu  considérable  des  écailles  sur  une  rangée  longitudinale  du 

tronc.  C'est  Fespèce  qui  a  les  écailles  les  plus  grandes.  Elle 
est  voisine  du  jaculator,  mais  nettement  distincte,  non  seule- 

ment  par  la  formule  de  l'écaillure,  mais  aussi  par  une  épine 
de    plus    a    la    dorsale    et  par  la  brièveté  de  la  première  épine 
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dorsale,  et  puis  encore  par  les  yeux  qui  sont  plus  grands,  par 

la  machoire  supérieure  qui  s'arrête  plus  en  avant,  par  un  rayon 
de  moins  a  Panale  et  a  la  dorsale,  etc.  —  I/individu  de  Bourou, 

dont  parlent  Cu  vier  et  Valenciennes  dans  leur  chapïtre  sur  les 

Archers,  me  paraït  devoir  être  rapporté  a  1'espèce  actuelle.  C'est 
peut  être  encore  une  individu  de  la  même  espèce  sur  lequel 

est  prise  la  figure  du  Toxotes  jaculator  dans  1'édition  illustrée 

du  Règne  animal,  figure  cependant  qui  représente  1'arrière  du 

dos  plus  élévé  qu'il  n'est  dans  mon  individu  et  oü  les  deux 
dernières  épines  dorsales  sont  plus  longues  que  la  troisièine. 

Je  ne  sais  plus  positivement  la  localité  d'ou  provient  Tunique 
individu  de  mon  cabinet,  mais  je  Ie  crois  originaire  de  File  de 

Batjan.  I/espèce  pourrait  done  bien  n'être  propre  qu'au  Moluques. 

Toxotes  jaculator.  Cuv.,  Règn.  an.  ed.  la  lip.  338;  CV, 
Poiss.  VII  fig.  192  (nee  desenpt.  p.  234);  Guér.,  Icon. 

Règn,  anim.  Poiss.  tab.  26  fig.  3;  Blkr,  Verh.  Bat.  Gen. 

XXIII  Chaetod.  p.   31. 

Toxot.  corpore  oblongo-ovali,  altitudine  spinam  analem  ante- 

riorem  inter  et  spinam  dorsi  anteriorem  2i  ad  3  in  ejus  longi- 

tudine, latitudine  2  ad  2|  in  diametro  dorso-anali ;  capite  acuto 
3:}  ad  3i  in  longitudine  corporis,  longiore  quam  alto;  oculis 

diametro  3  ad  4  in  longitudine  capitis,  diametro  1  ad  Ji 

distantibus  ;  linea  rostro-frontali  rectiuscula  vel  concaviuscula ; 

rostro  acuto  oculo  sat  multo  ad  non  breviore ;  maxilla  superiore 

sub  pupilla  vel  vix  post  pupillam  desinente;  osse  supramaxil- 
lari  squamato ;  ossibus  suborbitalibus  anterioribus  et  praeperculo 

margine  inferiore  conspicue  denticulatis ;  squamis  angulum  aper- 
tarae  branchialis  superiorem  inter  et  basin  pinnae  caudalis 

supra  et  infra  lineam  lateralem  in  series  28  ad  30  trans  versas 

dispositis;  squamis  23  eire.  in  serie  longitudinali  linea  rostro- 

dorsali  mediana  nares  posteriores  inter  et  spinam  dorsi  anterio- 
rem. 13  vel  14  in  serie  transversali  spinam  ventralem  inter  et 

lineam  dorsi  meclianam  et  spinam  anale  in  anteriorem  inter  et 

spinam  dorsalem  anteriorem  quarum  3  vel  4  (3£!  apicem  cur- 
vaturae  lineae  lateralis  inter  et  lineam  dorsi  medianam,  4  lineam 

lateralem    inter    et    vaginam  dorsalis  spinosae  squamosam ;  linea 
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laterali  Üexura  anteriore  genu  posteriore  paulo  ante  dorsalem 

vel  initio  dorsalis  opposita;  pinna  dorsali  non  ante  analem  in- 

cipiente,  spina  la  oculo  conspicue  ad  vix  longiore,  spinis  2aet 
3a  ceteris  longioribus  diametro  dorso-anali  duplo  ad  plus  duplo 

brevioribus,  parte  radiosa  convexa  spina  posteriore  vix  humi- 

liore;  pectoralibus  acutis  capite  absque  rostro  longioribus;  ven- 
tralibus  pectoralibus  multo  minus  duplo  brevioribus;  anali  dorsali 

longiore,  spina  3a  ceteris  longiore  capitis  parte  postoculari  bre- 
viore,  parte  radiosa  rotundata  parte  spinosa  nonhumiliore  duplo 

ad  duplo  fere  longiore  quam  alta;  caudali  extensa  medio  paulo 

emarginata  angulis  acuta  vel  acutiuscala  capite  absque  rostro 

non  vel  vix  breviore;  colore  capite  superne  dorsoque  fusco  vel 

nigricante-violaceo,  lateribus  et  inferne  flavescente,  griseo  vel 
argenteo  j  iride  flavescente  vel  rosea ;  dorso  fasciis  5  transversis 

triangularibus  fuscis  vel  violaceo-fuscis  cum  colore  dorsi  con- 

fluentibus  apice  non  infra  media  latera  descendentibus,  la  nucho- 

operculari,  2a  3a  et  4a  latis,  2a  nucho-operculari,  3a  ex  parte 

sub  dorsali  spinosa,  4a  sub  dorsali  radiosa,  5a  caudali ;  pinnis 
flavescentibus;  dorsali  radiosa  inferne  antice  et  superne  postice 

macula  fusca  vel  nigricante,  anali  dimidio  libero  vulgo  fusca 

vel  nigricante. 

B.  7.  D.  4/12  vel  4/13.  P.  2/11.  V.   1/5.   A.   3/15  ad  3/17. 

C.   1/15/1  et  lat.  brev. 

Syn.  Jaculator  Fish.  Sciaena  jaculatrix  Pall.,Philosoph.  Transact. 

vol.  LVI 1766  p.   186  tab.  8  fig.   6.,  Spicileg.  zoolog. 

VIII  1770  p.  41 ;  Bonnat.,  Tabl.  encycl.  Ichth.  p.   121. 

Scaras    Schlosseri   L.    Gm.,  Syst.  nat.   ed.   13»  p.   1282; 

Lac,  Poiss.  IV  p.   5,   17;  Shaw,  Gen.  zool.  IV  p.  398. 

Lobnis  jaculatrix  Lac,    Poiss.  III   p.  425,  464;  Shaw, 

Gen.  zool.  IV  p.  485  tab.  68. 

Sumpit  Mal.,  Blibiran  Jav. 

Hab.  Sumatra  (Telokbetong,  Tandjong,  Benculen,  Padang,  Siboga, 

Palembang,  Lahat,  Djambi) ;  Batu ;  Nias  ;  Singapura ; 

Bintang  (Eio);  Java  (Batavia,  Tjilatjap,  Prigi,;  Borneo 

(Sinkawang,  Sungiduri,  Pontianak,  Sintang,  Bandjermasin); 

Celebes  (Macassar,  Amurang,  Manado,  Tanawanko,  Goron- 

talo) ;  Sangir;  Sumbawa  (Bima) ;  Timor;  Ternata ;  Batjan 

(Labuha) ;  Buru  (Kajelij;Ceram  ( Wahai) ;  Amboina;  Nova- 
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Guinea;    in    mari    et  in  fluviis    —  An  et   lnsul.  Philipp. 

(Samar)  ? 

Longitudo  25   speciminum  80'"  ad  235.'" 

Rem.  Mes  individus  appartiennent  sans  aucun  doute  a  Fespèce 

figurée  pour  la  première  fois  dans  les  Philosophical  Transactions 

de  Tan  1766  sous  Ie  nom  de  Jaculator  Eish,  espèce  qui  en 

1817  est  de  venu  Ie  type  du  genre  Toxotes  Cuv.  La  figure  de 

Pallas,  bien  que  fort  inexacte  par  rapport  a  récaillure,  fait 

parfaitement  reconnaitre  F  espèce  par  les  quatre  épines  de  Ja 

dorsale.  Aussi  Tindividu,  sur  leqnel  fut  pris  la  figure,  était  ori- 
ginaire  de  Batavia  oü  Fespèce  est  fort  commune  et  la  seule  du 

genre  q'on  y   Irouve. 
Le  Toxotes  jaculator  est  nettement  distinct  des  autres  espèces 

connues  de  Toxotes  par  le  nombre  des  epines  dorsales  et 

par  la  formule  des  écailles.  Il  se  distingne  encore  du  Toxotes 

microlepis  et  du  Toxotes  chatareus  par  les  larges  bandes  trans- 
versales  qui  se  confondent  insensiblement  avec  la  couleur  foncée 

•lu  dos,  et  du  Toxotes  oligolepis  par  la  forme  moins  reguliere 

du  corps  et  par  un  rayon  de  plus  a  la  dorsale. 

L'espèce  jouit  de  quelque  célébrité  par  la  singuliere  industrie 

qu'on  lui  attribue  de  lancer  des  gouttes  d'eau  a  une  hauteur 
considérable  pour  atteindre  les  insectes  ou  autres  petits  animaux 

qui  rampent  sur  les  plantes  aquatiques  ou  même  sur  les  herbes 

du  rivage. 

Je  n'ai  jamais  pu  constater  cette  industrie.  A  Batavia  Tes- 

pèce  n'est  pêchée  que  dans  les  eaux  de  la  baie  et  jamais  je 

n'en  ai  pu  obtenir  d1individus  vivants.  Elle  n'y  est  plus  élevée, 
comme  cela  paraït  avoir  eu  lieu  il  y  a  un  siècle,  ni  par  les  Euro- 

péens,  ni  par  les  Chinois,  et  ni  les  Chinois  ni  les  indigènes,  soit 

a  Batavia,  soit  ailleurs,  m'ont  pu  confirmer  la  prétenduc  industrie. 

Je  crois  aussi  que  la  célébrité  n'est  pas  méritée  et  ne  repose 
que  sur  une  erreur. 

T/industrie  de  lancer  des  gouttes  d'eau  aux  insectes  pour 
les  attraper,  fut  décrite  par  Hommel,  a  Batavia,  pour  la  pre- 

mière fois,  non  du  Toxotes  jaculator  Cuv.  mais  du  Chelmon 

rostratus  CV.  I/observation  de  Hommel  fut  communiquée,  dans 

une   lettre    a   Peter  Collinson,  par  J.  A.  Schlosser,  qui  donna 
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ime  description  et  une  figure  de  Fespèce  dans  laquelle  il  recon- 

nut  parfaitement  Ie  Chaetodon  rostratus  L.  *)  —  Deux  ans 
plus  tard,  Schlosser  publia  une  nouvelle  notice  de  Hommel 

sur  Tindustrie  du  Chelmon  rostratus  en  y  ajoutant  une  de- 

scription d'un  //second  species5,1  de  la  main  de  Pallas  ainsi  qne 
la  figure  de  cette  espèce,  qui  n'est  autre  que  Ie  Toxotes  jaculator  f). 

Or,  Hommel,  dans  sa  relation,  ne  dit  rien  de  Tindustrie  du 

Toxotes  jaculator.  Au  contraire,  tout  ce  qu'il  raconte  des  gout- 

tes  lancées  en  Fair,  ne  se  rapporte  qu'au  Chelmon  rostratus  et 
il  affirme  cela  positivement  en  déclarant:  //No  more  than  two 

//different  species  of  this  fish  are  found  here.  The  first  and 

vrarest  kind  is  that  which  I  sent  before"  (Chelmon  rostratus) 
//and  to  the  description  published  in  the  54tn  Yolume  of  the 
//Philosophical  Transactions,.  the  foregoing  account  may  be  added. 

//You  now  will  receive  from  me  a  specimen  of  the  second 

//species''  —  (Toxotes  jaculator)  //which  is  the  most  common 

//here."  —  En  1770,  Pallas,  dans  ses  Spicilegia  zoologica, 
reproduisant,  dans  une  note,  la  description  du  Toxotes  jacu- 

lator des  Philosophical  Transactions,  la  fait  bien  précéder  par 

la  remarque,  que  les  Europeen s  a  Java  élèvent  Ie  jaculator,  tout 

comme  Ie  Chelmon  rostratus  //ob  eandam  insecta  jaculandi 

artem'1  mais  son  assertion,  fondée  seulement  sur  ce  qu'on  a  pu 
lui  raconter,  ne  peut  avoir  aucune  autorité  après  la  notice 

explicite  de  Hommel.  On  aura  gratuitement  attribué  la  même 

industrie  aux  deux  espèces  puis  qu'on  les  considérait  comme 
génériquement  identiques. 

La  Haye,  Mai   1875. 

*)  An  account  of  a  Fish  from  Batavia  called  Jaculator.  In  a  Letter  to  Mr. 
Peter  Collinson,  from  John  Albert  Schlosser.  Philosoph.  Transact  1764  Vol.  54 

p.  89  tab.  9. 

f)  Some  further  Intelligence  relating  to  the  Jaculator  Fish,  mentioned  in 
the  Philosophical  Transactions  for  1764  from  Mr.  Hommel  at  Batavia,  together 
with  the  Description  of  another  species  by  Dr.  Pallas  ;  in  a  Letter  to  Mr. 
Peter  Collinson  from  J.  A.  Schlosser.  Philosoph.  Transact.  1766  vol.  56  p, 
186  tab.  8  fig.    6. 
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OVER   DE 

TEMPERATUURWISSELING  NAAR  EEN  PERIODE 

VAN  27.682  ±  0.004  DAG 

DOOR 

C.  H.  D.  BÜIJS  BALLOT. 

Er  zijn  vele  jaren  verloopen  sedert  ik  in  de  Koninklijke 

Akademie  van  wetenschappen  sprak  over  de  periodische  wisseling 

van  temperatuur,  die  ik  afhankelijk  achtte  van  een  ring  van 
Asteroiden,  die  binnen  de  baan  van  Mercurius  zich  om  de  zon 

zouden  bewegen  in  den  tijd  van  27.682  ±  0.004  dagen, 

zooals  ik  den  duur  vaststelde  in  mijn  eerste  opstel  daarom- 
trent in  pogg.  Annalen,  LX VIII,  p.  205  en  in  het  zelfstandig 

werk  Les  changements  de  température  dépendants  du  Soleil  et 

de  la  Lune.  Utrecht,  kemink  et  pils,   1847. 

In  de  Sectie-vergadering  van  het  Provinciaal  Utrechtsen 
Genootschap  van  kunsten  en  wetenschappen  deelde  ik  echter 

nog  de  uitkomst  van  latere  jaren  mede,  en  wel  in  die  van 

1866  pag.  1  tot  aan  1869,  daar  ik  de  ontbrekende  maanden 

later  toezegde.  In  dat  stuk  vindt  men  voor  elk  jaar  afzonder- 

lijk, hoeveel  ik  in  zulk  een  jaar  gewonnen  of  ver]oren  had. 

Winst  is  het  te  noemen  als  de  som  van  temperaturen  op  dagen, 

die  in  veertien  achtereenvolgende  kolommen  voorkomen,  omdat 

dan  de  meeste  warmte  door  die  asteroiden  naar  de  hypothese 

gegeven  wordt,  grooter  is  dan  de  veertien  overige  sommen  uit 
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waarnemingen  in  de  andere  helft  der  periode  gedaan.  Verlies 
moet  het  dan  heeten,  indien  de  tweede  som  kleiner  is  dan  de 
eerste. 

Tevens  vereenigde  ik  nog  weder  vijf  opeenvolgende  jaren, 

om  daardoor  minder  ongelijkheden  te  hebben  door  storingen 

veroorzaakt,  en  weder  gaf  ik  afzonderlijk  de  winst  en  het  ver- 
lies voor  elk  vijftal  jaren. 

Aan  het  einde  van  1874  kon  ik  nu  weder  de  uitkomst  van 

een  nieuw  vijftal  jaren  toevoegen,  en  ik  geef  hier  in  eene 

tabel,  zoodat  het  geheel  van  i  729  af  kan  overzien  worden 

voor  elk  vijftal  jaren  de  winst  en  wel  voor  elke  kolom  afzon- 
derlijk. 

Eigenlijk  moeten  nu  alle  getallen  positief  zijn,  want  het  zijn 

steeds  de  verschillen  van  de  sommen  op  tegenovergestelde 

dagen  van  de  periode  verkregen. 

Stellen  wij,  dat  6  Januari  1729  een  dag  geweest  is,  waarop 

de  temperatuur  naar  de  veronderstelde  periode  juist  weder  begon 

te  klimmen  en  die  in  de  15e  kolom  behoorde,  zoo  moest  steeds 

de  som  in  de  1 5e  kolom  grooter  zijn  dan  die  der  waarnemin- 

gen van  de  lste  kolom.  Eveneens  de  som  van  de  waarnemin- 

gen, die  in  de  16e  kolom  moesten  geboekt  worden,  grooter  dan 

die,  welke  hare  plaats  moesten  vinden  in  de  2e  kolom.  Kort 

uitgedrukt  moet  dus  de  17 — 8,  de  18 — 4  kolom  enz.  steeds 
positieve  resultaten  geven. 

Dat  is  nu  zeker  niet  het  geval.  Van  de  29  X  14  getallen 

voor  de  29  groepen  ieder  van  vijf  jaren  geldende,  zijn  er  slechts 

240  positief.  Vereenigt  men  echter  steeds  twintig  jaren,  zoo 

komen  slechts  25  negatieve  getallen  voor  tegen  80  positieve 
en  de  eerste  zijn  doorgaans  kleiner  dan  de  laatste.  Om  de 

verschillen  allen  positief  te  maken  zou  men  nog  meer  vijftallen 

moeten  vereenigen.  Vereenigt  men  steeds  zes  vijftallen,  zoo 

geeft  elk  der  dertigtallen  jaren  steeds  winst  voor  de  veertien 

warmere  dagen  boven  de  koudere,  met  eene  enkele  uitzondering 
in  de  eerste  kolom  ;  in  het  geheel  komt  een  overwicht  van  de 

positieve  verschillen  boven  de  negatieve  verschillen  voor  den 

dag  van  26665°  Eahr. ;  dus  gemiddeld  een  derde  graad  meer 
voor  elke  waarneming.  Voor  elke  kolom  verkrijgt  men  alleen 

dan   enkel    positieve    getallen,    indien    men    steeds    vijftigtallen 
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van  opeenvolgende  jaren  vereenigt,  waar  men  ook  aanvange.  Zoo 

was  het  ook  met  de  onderzoekingen  van  lamont.  Prof*  v.  lamont 
rangschikte  de  waarnemingen  van  Munchen  naar  de  periode, 

telkens  100  perioden  bij  eenvoegende.  Elk  dier  reeksen  gaf  nog 

vrij  wat  negatieve  getallen,  zoodat  lamont  geen  genoegzame 

waarschijnlijkheid  aan  het  resultaat  meende  te  mogen  toekennen. 

Voegde  ik  echter  telkens  drie  dier  reeksen  bijeen,  zoo 

was  ook  weder  het  aantal  negatieve  verschillen  aanmerke- 

lijk afgenomen,  en  voor  alle  negen  zamengenomen  bijna  tot 

nul  gebracht.  Zie  pogg.  Ann.  LXXXVII,  p.  521,  LXXXVII, 

p.   1^9  en  541. 
Het  spreekt  van  zelf,  dat  ik  aan  de  onderzoekingen  van 

Dr  hornstein,  die  een  periode  van  eenigzins  korteren  duur 

aanneemt,  geen  gezag  genoeg  kan  toekennen  om  mijne  uit- 
komst onzeker  te  maken.  Zeer  nauwkeurig  is  door  hem  dat 

onderzoek  ingesteld,  maar  het  strekt  zich  over  te  kleine  tijd- 

ruimte uit  bij  de  groote  onregelmatigheden  welke  in  de  tem- 

peraturen voorkomen.  Dr.  hornstein,  met  wien  ik  daarover 

correspondeerde,  meent  zijne  periode,  die  nader  met  den  om- 
wentelingsduur naar  spörer  en  anderen  overeenstemt,  te  moeten 

handhaven.  Zoo  zouden  er  dan  twee  perioden  moeten  zijn,  want 

de  mijne  kan  ik  geen  minuut  wijzigen. 

Er  volgt  dus  uit,  dat  de  onregelmatige  afwisselingen  van 

temperatuur,  die  in  de  weersgesteldheid  door  allerlei  storingen 

voorkomen  zeer  veel  grooter  zijn  dan  de  wisselingen  ten  ge- 

volge van  de  periode,  maar  er  is  toch  groote  waarschijnlijkheid 

voor,  dat  er  ook  werkelijk  eene  periodische  toe-  en  afneming 

der  warmte  bestaat,  telkens  na  27.381  dagen  weder  aanvan- 

gende; want  de  periodische  afwisseling  wint  het  op  den  duur 

van  de  onregelmatige.  Bedenkt  men  nu,  dat  soms  dagen  ach- 

tereen een  temperatuur  heerscht,  die  10°  C.  hooger  of  lager  is 
dan  die,  welke  op  denzelfden  datum  van  een  ander  jaar  voorkwa- 

men, dan  moet  men  erkennen,  dat  er  wel  een  oorzaak  dient  te 

worden  aangenomen,  waardoor  de  sterke  afwijkingen  overvleu- 

geld worden.  Er  zijn  vier  jaren,  zie  de  aanteekeningen  van  de 

sectie-vergaderingen  van  het  Prov.  Utrechtsen  Gen,  voor  1866, 

waarin  ik  verliezen  lijdt  van  800  tot  1000,  maar  daarentegen 

vijf,  waarin  ik  1000  tot  1300    graden  win.     Vijftig  verliezen 
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maar  die  door  negentig  winsten  worden  te  niet  gedaan,    zoodat 

er,  gelijk  ik  aanvoerde,  26665  graden  overblijven. 

Tk  zon  door  den  duur  der  periode  1  minuut  langer  te  ne- 
men een  nog  eenigszins  gunstiger  resultaat  verkrijgen,  maar 

wie  weet  of  latere  vijftallen  jaren  mij  niet  weer  nopen  zouden 

de  periode  te  verlengen  Dus  laat  ik  haar  liever,  zooals  ik  ze 

in  1869  voordroeg,  waardoor  zij  toch  binnen  de  door  mij  in 

1845  aangegeven  grenzen  van   onzekerheid  beperkt  blijft. 

Op  zich  zelf  zou  het  anders  niet  ongerijmd  zijn,  haren  duur 

veranderlijk  te  nemen,  en  dan  eene  verkorting  te  onder- 

stellen, ook  niet  dat  zij  steeds  zwakker  haar  invloed  doet  ge- 
voelen. Indien  het  namelijk  een  groep  asteroïden  is,  ongeveer 

als  die  van  de  Perseïden  of  Leonïden,  zoo  moeten  die  licha- 

men, welke  het  naast  aan  de  zon  komen  snelleren  loop  heb- 
ben, zich  over  de  baan  verdeelen  en  aan  de  samenhooping  zich 

onttrekken.  Daardoor  wordt  dan  de  periode  schijnbaar  iets  veran- 
derd en  vooral  verzwakt,  omdat  de  tegenstelling  niet  zoo  groot  meer 

is  en  niet  meer  bestaat  tusschen  al  en  niet  asteroïden,  maar  alleen 

tusschen  meer  en  minder  asteroïden.  Bij  gelijkmatige  verdee- 

ling over  de  baan  zou  hun  periodische  invloed  op  de  aarde, 

hetzij  dan  door  uitstraling  of  door  absorptie  van  de  zonnestra- 

len, in  het  geheel  niet  meer  merkbaar  zijn.  Ik  acht  het  aan- 

wezen van  zulk  een  ring  of  hoop  van  asteroïded  op  zich  zelf 

niet  zoo  onwaarschijnlijk,  daar  wij  toch  in  het  zoodiacaallicht 

iets  dergelijks  zien,  maar  over  groote  afstanden  uitgestrekt ; 

waarschijnlijker  althans  dan  de  meening,  dat  een  planeet  de  stra- 

len der  zon  zou  onderscheppen,  alhoewel  ik  erken  een  oogen- 

blik,  omdat  ik  het  zoo  wenschte,  ingenomen  te  zijn  geweest 

met  de  aangekondigde  ontdekking  van  vulcanüs. 

Een  besluit  uit  een  bijzonder  stel  waarnemingen  alleen  ge- 

trokken, is  altijd  aan  twijfel  onderworpen,  het  is  slechts  een  inductio 

per  enumerationem  simplicem ;  al  geeft  dus  een  lange  reeks 

van  waarnemingen  een  belangrijke  som  ten  voordeele  der  hy- 

pothese, en  al  is  die  hypothese  ook  niet  gemaakt  naar,  maar  be- 

gunstigd door  waarnemingen  te  Breslau,  Munchen,  op  Groenland 

en  Decima,  toch  wenschten  wij  zoo  gaarne  van  elders  bevesti- 

ging door  kennis  van  de  oorzaak  zelve.  Zoolang  theorie,  dat 

is  de  uitspraak  van  een  samenstel  van  waarnemingen  goed  verkre- 
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gen  uitkomsten  niet  bevestigt,  moet  men,  evenals  wanneer 

zij  er  tegen  strijdt,  onophoudelijk  trachten  èn  de  waarne- 
mingen èn  theorie  te  verbeteren,  totdat  zij  overeenstemmen. 

Aanwijzing  van  dit  werkelijk  aanwezig  zijn  der  theorie  ge- 
ven en  ze  nader  ontwikkelen  kan  men  nu  in  dit  geval  niet, 

omdat  er  geen  theorie  is;  men  zou  ze  moeten  vormen,  door 

pogingen  in  het  werk  te  stellen  dien  veronderstelden  ring  te 

zien.  Door  toepassing  van  den  spektroskoop  kan  het  misschien 

gelukken  de  maan  en  de  bovenplaneten  nu  en  dan  op  den  ring 

te  zien.  Venus  is  bij  dezen  laatsten  overgang  reeds  op  den 

afstand  van  1  min.  van  de  zon  waargenomen,  echter  waarschijn- 
lijk meer  door  haren  lichtring  dan  als  zwarte  projectie ;  maar 

het  is  toch  niet  onmogelijk.  De  waarneming  zou  echter  beter 

kunnen  gedaan  worden.  Reeds  in  de  //  Changements"  wees  ik 
op  pyrheliometrische  waarnemingen,  vooral  op  hooge  bergen,  en 

nooit  verzuimde  ik  de  waarnemers  op  een  hooggelegen  plaats 

tot  het  doen  van  waarnemingen  met  den  actinometer  aan  te 

sporen.  Het  wenschelijke  van  het  opsporen  van  dergelijke  pe- 
riodische  afwisseling  ook  van  die,  welke  ten  gevolge  van  de 
maan  moest  ontstaan,  noemde  ik  zelf  als  een  reden,  waarom 

men  vooral  in  hooge  streeken  en  waar  weinig  waterdamp  in  de 

lucht  voorhanden  was,  zulke  meteorologische  waarnemingen  ge- 

regeld moet  doen. 

Aan  de  toekomst  moeten  wij  dus  overlaten,  hoe  zij  omtrent 

deze  hypothese  zal  beslissen. 

Men  zou  de  dagelijksche  temperatuur  te  Kew  van  1826  tot 

1869  waargenomen  ook  nog  eens  kunnen  rangschikken,  en  zoo 

door  het  pas  verschenen  merkwaardig  werkje  van  glaisher, 

Meteorological  observations  in  the  Horticultural  garden  Chiswick 

ook  Engeland  kunnen  laten  meespreken,  zelfs  zou  men,  daar 

ook  van  regen  en  wind  de  dagelijksche  opgaven  in  dat  werkje 

sregeven  worden,  het  onderzoek  ook  tot  regen  en  wind  kunnen 

uitstrekken,  zoo  a]s  ik  deed  in  de  Changements,  alwaar  ik  wer- 

kelijk gedurende  de  zoogenaamde  warme  dagen  een  eenigszins 
sterkeren  zeewind  meende  te  kunnen  aantoonen  dan  gedurende 

de  koude  dagen. 

Ik  herhaal  mijne  verwondering,  dat  ik  van  de  werking  der 

maan  zoo  weinig  vind.     In  de  zomermaanden   schijnt  de    volle 
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maan  iets  meer  warmte  te  geven,  dan  de  nieuwe  maan;  steeds 

geeft  de  maan  bij  noorder  declinatie  iets  meer  dan  bij  zuider 

declinatie;  maar  hier  staat  weer  tegenover,  dat  zij  in  haar  pe- 
rigeum  minder  warmte  aan  den  thermometer  merkbaar  maakt 

dan  in  haar  apogeum.  Daardoor  wordt  de  werkelijke  beteekenis 

der  aanwijzing  zeer  onzeker,  niettegenstaande  verschillende  ge- 
leerden den  in  laatsten  tijd  ook  door  de  thermoelektrische  zuil 

de  warmtewerking  der  maan  zeggen  bewezen  te  hebben. 
Ook  het  onderzoek  -  naar  den  invloed  van  den  anomalistischen 

omloopstijd  der  maan  heb  ik  voortgezet,  en  ook  daarvan  ver- 
meld ik  de  uitkomst  telkens  voor  vijfentwintig  tallen  van  jaren. 

Be  winst  van  11000  graden  is  nog  niet  de  helft  van  die,  welke 

de  veronderstelde  zonnering  levert.  Men  vergelijke  de  eene 

uitkomst  met  de  andere  om  daardoor  een  gegeven  te  meer  te 

hebben  ter  beoordeeling  van  de  waarde. 
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VERSCHILLEN  DER  TEGENOVER  ELKANDER  STAAN 

ZONE 

Jaar. Datum. 15—1 16—2 
17—3 18—4 

1729 6 20 90 339 165 

1734 7 143 129 
199 354 

1739 7 
178 976 313 344 

1744 8 23 
61 

68 

17 

1749 8 38 35 86 
136 

1754 9 
31 

11 
73 

20 

1759 9 183 

17 

11 33 

1764 10 137 106 135 19 

1767 10 86 
30 11 60 

1779 11 
45 163 163 57 

1779 11 149 191 30 122 
1784 12 2 58 19 132 
1789 

12 

61 
119 301 173 

1794 13 73 265 303 339 

1799 13 831 91 
355 

334 1804 14 2 

73 

216 51 

1809 14 8 105 8 73 

1814 15 
58 189 385 349 

1819 15 37 63 145 125 

1824 
16 

56 103 
20 

136 

1829 16 236 
32 135 130 

1834 
17 

429 292 212 
284 

1839 

17 

92 

187 
36 400 

Ï845 13 
78 77 156 112 

1850 13 
78 

68 

71 

148 

1855 14 16 7 
49 

353 

1860 14 171 361 
119 

97 

1865 15 59 5 lil 
155 

1870 15 
42 

57 

188 215 

+ 1459 2068 2565 3136 

— 1296 1099 1189 1873 

+ 163 969 
1376 1263 

19—5 20—6 

185 

241 

303 
51 

335 

81 
15 119 
13 

84 117 

4 
198 

304 
415 

184 
93 

573 
303 

73 

36 
35 

433 
143 

206 
146 

25 
168 

175 

3346 

1280 

2066 

79 

228 

336 

59 
333 

9 

148 

35 298 

347 

67 138 

347 
133 

368 

70 

140 
438 

8 

68 

83 
383 
518 

106 107 

137 

9 
133 

63 

8553 

1103 

2450 
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[JEJAARSCHE   SOMMEN   VAN   DE  2S  KOLOMMEN  DER 
RIODE, 

-9 24—10  j 
25—11 26—12 27—13 28— 14 

-f 

— "Winst.  Verlies. 

29 114 21 138 153 
49 

1365 
525 740 

J27 17 356 343 381 4 984 
2110 

1126 
126 6 3 109 37 68 3053 

203 
1850 

93 318 419 378 106 95 
1733 

91 1633 

61 313 391 169 164 
39 3383 112 3371 

§o 305 353 8 35 
33 

1303 

64 
1339 

32 83 119 9 125 
27 136 

733 

607 

09 108 126 165 189 
134 1084 

733 
351 3 120 58 137 305 139 597 

1149 552 

33 319 303 5 96 154 1997 1997 

73 333 319 131 66 

36 

1175 
275 

900 
139 391 303 361 316 199 3513       157 3356 

83 38 32 390 5 
54 

1934        32 1002 

215 186 170 157 171 172 1544 

745 

799 

79 479 305 56 

137 

31 
3803 

168 3634 

211 108 30 
107 

5 

48 
68 1253 

1185 

155 385 370 303 131 37 3174      113 3061 

1  34 65 ÏOI 12 HO 
84 

3874        46 3838 

79 35 183 91 53 111 764 

467 
397 

00 333 335 49 
89 

18 
1795 

156 
1639 

UI 185 1 163 185 
88 

1131 454 857 
159 376 330 334 60 384 3387 

1217 
1170 

43 338 181 313 416 369 3140 279 
3861 

116 155 274 151 4 50 365 1237 
872 

6 ÏOI 137 64 ]76 80 319 
1328 1009 

.144 126 55 187 367 
338 1317 

587 

730 
f19 44 1 63 

51 

37 

977 2^3 714 
196 119 26 

147 

72 

97 

1104 
453 651 

15 116 
57 

45 1 3 387 

750 

463 

947 3867 3830 3180 2862 2004 42365 15700 
32479 

|140 
1120 714 902 926 

754 26665 
5814 

307 2747 3116 2278 1036 

1-250 

36665 

Utt.    EN    MEDEL».    AID,    NATUVRK.    2<ie    REEKS,    DELL    IX 12 
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VERSCHILLEN  DER  TEGENOVER  ELKANDER  STAAND. 

Twintig  jarige. 

Jaar. Datum. 15—1 16—2 
17—3 18—4 

19—5 20—6 

1729 6 
20 

90 339 465 185 

7> 

1734 7 
26 

176 897 99 146 39 

1754 9 11L 

48 

336 29 

40 

40 

1774 11 353 531 374 
25 

161 
69 

1794 13 31 0 131 833 
584 

587 

471 
1814 15 

85 
197 845 818 874 

5§ 

1839 
17 

365 
470 

101 144 
99 

5§ 

1855 14 367 816 131 
95 

114 

ai 

50,  50  a  45  Jaren. 

1729) 
1778) 

1779) 
1828) 

1329) 
1874 

11 

16 

112 

669 

394 

477 918 593 
375 

778 565 598 
1453 

286 

107 

81 

339 

70  en  75  Jaren. 

1729) 
1798) 

6 169 mo 1333 749 656 
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DE  GEMIDDELDE  TEMPERATUUR  VOOR   ELKEN 

DATUM  DES  JAARS  AAN  DEN  HELDER, 

UIT   WAARNEMINGEN   VAN 

DERTIG  JAREN,  EN   HARE  VERANDERLIJKHEID  IN  NEDERLAND. 

C.   H.   D.   BUIJS    BALLOT. 

Meer  en  meer  beijvert  men  zich  de  climatologie  als  basis  der 

meteorologie  te  beoefenen.  Het  meeste  materiaal  heeft  daartoe 

ons  geacht  buitenlandsch  lid  dove  aangebracht  in  zijne  f/ Nicht 

periodische  Veranderungen  der  Temper  atur"  en  in  andere  latere 
werken,  waarin  de  maandelijksche  gemiddelde  temperaturen  van 

een  zeer  groot  aantal  plaatsen  op  de  oppervlakte  der  geheele 

aarde  worden  vermeld.  Het  is  nu  ieders  plicht  het  zijne  daar- 

toe bij  te  dragen.  Daarom  heb  ook  ik  het  mij  tot  taak  ge- 

steld, niet  slechts  voor  vele  europesche  stations  de  maandelijk- 

sche gemiddelde  thermometer-  en  barometerstanden  te  verza- 
melen en  zelfs  den  normaalgang  dezer  instrumenten  daarvoor 

te  berekenen,  maar  meer  bepaald  ook  om  van  Nederland  te  ge- 

ven, wat  daarvan  te  geven  is.  Zoo  heb  ik  vroeger  de  uitkom- 
sten van  vroegere  reeksen  medegedeeld  en  wensch  ik  nu  meer 

bepaald  voor  den  Helder,  waar  een  nieuwe  reeks  van  dertig  ja- 

ren met  dezelfde  instrumenten  en  op  dezelfde  plaats  juist  vol- 
bracht is,  den  gang  der  temperatuur  voor  eiken  datum  van  liet 

jaar  te  geven.  Het  is  echter  voor  ons  doel  niet  genoeg,  alleen 

gemiddelde  standen  te  vermelden,  maar  ook  moet  worden  aan- 

gegeven, hoeveel  op  eiken  dag  de  temperatuur  uiteen  kan  loo- 
pen-,  zoo  als  Prof.  prestel  zulks  zoo  voortreffelijk  gedaan  heeft 

in  zijn  merkwaardig  werk  :  Der  Boden,  das  Klima  und  die 

Witterung  von  O st friesland,  een  werk,  dat  wel  verdient  beter 

gekend  en  door   de  meteorologen  erkend  en  nagevolgd  te  worden. 
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Kent  men  de  veranderlijkheid  van  de  temperatuur  op  eene 

plaats,  dan  is  het  bovendien  zeer  belangrijk  die  veranderlijkheid 

te  vergelijken  met  die  van  andere  plaatsen  in  de  nabijheid  ge- 
legen. Utrecht  en  Maastricht  beginnen  ook  lange  reeksen  te 

krijgen,  zij  zijn  meer  en  meer  landwaarts  in  gelegen;  zoo  rijst 

dan  de  vraag:  bieden  zoo  nabijgelegen  plaatsen  reeds  onder» 

scheid  in  veranderlijkheid  aan  en  neemt  die  veranderlijkheid  ook 
naar  zekeren  regel  toe? 

Het  zijn  deze  drie  punten,  welke  ik  in  dit  opstel  wensch  te 

bespreken. 

I.  Vooreerst  dan,  welke  is  de  temperatuur  van  eiken  dag  des 

jaars  te  Helder? 

Het  antwoord  op  deze  vraag  vindt  men  in  tabel  I  en  II. 

De  eerste  geeft  het  gemiddelde  van  de  waarnemingen  20 u,  2U  en  8U, 
dat  men  tot  het  ware  gemiddelde  zou  kunnen  herleiden  vol- 

gens de  nurlijksche  uitkomsten  te  Utrecht  in  de  jaarboeken 

van   185S  en    1868.     De  correctie  bedraagt  in 

Dec. .   .   . .   .   0.16 Juni  .   . .  .   1.39 

Jan.     .   . .   .   0.23 Juli    .  . .   .    1.28 

Febr.  .  . .   .  0.36 Aug.  .   . .  .    1.18 

Maart .   . .   .   0.67 
Sept..   . 

.  .    1.01 

April    .   . .   .   J  00 Oct.  .   . .   .  0.57 

Mei .  .   . .   .    1.24 Nov..  . .   .   0.31 

Deze  grootheden  zouden  van  de  waarden  in  tabel  L  en  II 

moeten  worden  afgetrokken,  maar  gelijk  licht  blijkt,  geen 

belangrijk  onderscheid  in  den  gang  kunnen  geven,  daar  zij  niet 

veel  van  de  eene  maand  op  de  andere  veranderen.  Van  den 

Helder  zelf  bezit  ik  de  uurwaarnemingen  slechts  van  de  laat- 

ste acht  jaren,  en  zal  die  later  wel  eens  mededeelen.  De  cor- 

rectiën  zijn  voor  den  Helder  kleiner.  Tabel  II  geeft  die  ge- 

tallen op  eenigszins  andere  manier,  zoo  als  ik  ook  vroeger  na- 

genoeg met  de  voor  Zwanenburg  verkregen  uitkomsten  gedaan 

heb.  Neemt  men  de  temperaturen  telkens  van  een  oneven  ge- 

tal opeenvolgende  datums  samen  en  deelt  men  die  door  het 

aantal  dagen,  zoo  verkrijgt  men  ongeveer  de  temperatuur 

van  den  middelsten  datum.  Vroeger  heb  ik  steeds  drie 

dagen  samengevoegd,  anderen  hebben  het  overdreven,  door  tot 

31   dagen  toe  telken  samen  te  nemen,  en  dan  weder  die  verkregen 
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gemiddelde  getallen  nog  weder  eens  op  dezelfde  wijze  samen-  J 
te  voegen.  Handelt  men  op  deze  wijze,  dan  gaan  alle  toevallige 

ongelijkheden  er  uit,  maar  tevens  vele  wezenlijke  verheffingen 

of  verlagingen  der  temperatuur.  Het  is  dus  noodig  een  mid- 
denweg te  bewandelen.  Ik  heb  nu  de  voorkeur  gegeven  aan 

het  bijeenvoegen  van  negen  dagen.  Dit  is  misschien  nog  iets 

te  verkiezen  boven  het  samenvoegen  van  elf  dagen.  Minder 

echter  omdat  ik  het  anders  zou  willen  doen  dan  Prof.  prestel.  — 

in  geenen  deele  —  ook  niet  omdat  ik  zou  meenen  dat  het 

beter  ware,  maar  omdat  het  gemakkelijker  is.  JMeem  ik  na-  ' 
meiijk  eerst  gemiddelden  voor  drie  dagen  en  behandel  ik  die 

gemiddelden  van  telkens  drie  dagen  weder  even  zoo,  dan  ver- 
krijg ik  het  gemiddelde  van  negen  dagen,  terwijl  ik  tevens  de 

gemiddelden  van  elk  drietal  overzie  en  dus  in  twijfelachtige 

gevallen  beslissen  kan. 

Zoo  was  het  gemiddelde  van  4—17   Mei: 

Dat. I II III IV V 
VI 

4 9.39 9.64 877.3 9.75 In  kolom  I  staan  de 
waarnemingen  in  kolom 

5 9.90 9.81 903.8 10.04 II III  IV  telkens  de  som- 
men van  drie  opeenvol- 

6 10.13 10.23 925.9 10.29 gende  dagen,  het  drievoud 
dus  van  de  gemiddelde 
waarde  van  zulk  een  drie- 7 1067 10.49 

947.7 
10.52 

tal. 

Elke    som  staat  op  de 
8 10.67 10.95 

965.7 10.72 zelfde  horizontale  lijn  met 
den  datum  die  den  mid- 

9 11.58 11.18 983.2 10.92 delsten  dier  drie  dagen 

aangeeft. 
10 11.34 11.46 

994.6 11.05 Kolom  V  bevat  nu 
achtereenvolgens  de  som 

II 11.52 1L41 1008.1 11.20 van  drie  op  opeenvolgende 
drietallen,  die  telkens  of 
alle  drie  in  kol.  II  of  in 

12 11.37 11.36 1020.0 11.33 III  of  in  IV  staan ;  zij 
bevat  dus  de  som  van  tel- 

13 11.20 11.20 1035.1 11.50 kens  negen  opeenvolgen- 
de dagen  op  dezelfde  ho- 

rizontale lijn  waar  de 
middelste  der  negen  dagen 14 11.04 

11.24 
1042.4 11.58 

15 11.48 11.46 1054.3 
11.71 staat ;  eindelijk  kolom  VI 

bevat  het  negende  gedeel- 
te vandie  sommen  engeeft 

16 11.86 11.84 1067.6 11.86 dus  de  zoo  berekende  ge- 
midd.  temper,   van  dien 

17 12. IS 12.10 1080.5 12.01 middelsten  dag. 
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Het  scheen  niet  overbodig  deze  eenvoudige  wijze  uitvoerig 

te  beschrijven,  omdat  ik  het  van  belang  zou  rekenen  dat  zóó 

voor  iedere  plaats  de  gemiddelde  temperatuur  berekend  werd. 

Nauwelijks  de  helft  van  de  moeite  behoeft  er  aan  besteed  te 

worden,  die  door  Prof.  prestel  aan  het  verkrijgen  zijner  getallen 

te  koste  gelegd  is ;  zij  geeft  daarenboven  meer  waarborg  tegen 

vergissingen,  terwijl  bovendien  ook  zelfs  de  bijzonderheden  meer 

in  het  oog  vallen. 

Wij  vinden  in  Tabel  II  dan  een  minimum  omstreeks  den 

12  Januari;  vroeger  bepaalden  wij  den  tijd  daarvan  ook  uit 

honderdjarige  waarnemingen  te  Zwanenburg  op  den  9  of  10. 

Het  maximum  valt  nu  een  weinig  onzeker  in  het  laatst  van 

Juli.  De  temperatuur  klimt  vrij  regelmatig  in  de  eerste  zeven 

maanden  en,  als  dat  het  geval  is,  als  dus  een  volgende  datum 

hooger  temperatuur  heeft  dan  een  voorafgaande,  duid  ik  dat 

door  dunne  cijfers  aan.  Evenzoo  geven  in  de  vijf  laatste  maan- 

den dunne  cijfers  te  kennen,  dat  de  volgende  datum  lager  tem- 

peratuur heeft  dan  de  vorige,  want  nu  is  daling  de  regel,  zooals 

vroeger  rijzing.  Alleen  de  dikke  cijfers  geven  dus  een  anomalie 

te  kennen.  Men  ziet  oogenblikkelijk  hoe  weinig  anomaliënna 

dertig  jaren  in  den  gang  der  temperatuur  overblijven.  De 

eenige,  die  in  aanmerking  komen  en  wezenlijk  schijnen  te  be- 

staan, zijn  in  de  eerste  helft  van  Februari,  voorts  in  April,  Juni, 

Juli,  Augustus  en  December;  maar  in  Mei,  waarin  ieder  ze 

verwacht  en  beweert  te  bemerken,  blijven  zij  verborgen  in  de 

negendaagsche  gemiddelden. 

In  Februari  kan  men  eene  tijdelijke  verkoeling  verwachten, 

niet  zoozeer  naar  de  hypothese,  die  Erman  ter  verklaring  zich  dacht, 

maar  omdat  op  de  oppervlakte  der  zee  werkelijk  de  temperatuur 

in  Februari  evenlaag,  soms  lager  is  dan  in  Januari,  en  omdat 

in  het  algemeen  de  temperatuur  dan  zoo  langzaam  toeneemt, 

dat  de  in  dit  jaargetijde  groote  afwijkingen  zeer  licht  een  reeks 

van  volgende  dagen  toevallig  kouder  maken  dan  de  voor- 

gaanden,  of  ook  warmer.  Daarom  zeide  ik  reeds  in  mijne 

//Changements",  dat  het  nog  onbeslist  blijft  of  wel  de  eerste  dagen 
van  Februari  beneden  den  algemeenen  regel  koud,  dan  wel  mis- 

schien de  laatste  dagen  van  Januari  boven  den  algemeenen  re- 

gel  warmer    zijn,  of  zelfs  slechts  schijnen.     Deze  zelfde  opmer- 
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king  geldt  van  elke  schijnbare  verheffing  of  verlaging  der 

temperatuur,  als  in  Juli  en  Augustus.  Zoo  dus  ook  van  Mei, 

waarin  omstreeks  den  Uden  wel  niet  pit  tabel  II  maar  toch 

uit  tabel  I  en  uit  de  voor  de  berekening  van  Tabel  II  gemid- 

delde drietallen  eene  geringe  verlaging  schijnt  te  volgen.  Im- 
mers het  drietal  dagen  van  den  10,  11,  12,  13,  14  en  15 

heeft  gemiddeld  de  temperatuur  11.46 —  11.41 —  11.36 — 
11.20 —  11.24 —  11.46.  Heeft  er  een  verlaging  plaats  den 

1],  12,  13  of  wel  een  verhooging  op  de  voorgaande  dagen, 

die  toch  vrij  wat  meer  boven  eene  interpolatie  tusschen  den 

4  en  18den  zijn  dan  de  temperaturen  van  den  11,  12,  13 
onder  den  schijnbaren  gang !  Heeft  eindelijk  die  verlaging,  zoo 

zij  al  aangenomen  moet  worden  voor  den  Helder,  daar  Utrecht  en 

Maastricht  ook  den  Uden  en  14den  iets  lager  geven,  zekerheid,  als 
men  bedenkt  dat  de  temperatuur  van  een  dag  in  Mei  tien  graden 

uiteen  kan  liggen,  wat  nog  over  dertig  jaren  een  verschil  van  0.°3 
geeft,  bijna  groot  genoeg  om  die  onregelmatigheid  in  een  jaar  te  doen 

verdwijnen?  Wij  geven  echter  om  de  algemeene  overeenstemming 

toe,  dat  er  omstreeks  den  1 3  eene  verkoeling,  zij  het  ook  slechts 

eene  betrekkelijke  verkoeling  plaats  grijpt,  dan  vragen  wij  ver- 

der: Zou  wel  die  onregelmatigheid,  welke  misschien  voor  an- 

dere plaatsen  geldt,  (zie  de  verhandeling  van  Dove)  hier  in 

Nederland  de  aandacht  getrokken  hebben,  als  die  er  niet  op 

gevestigd  ware  geworden  door  de  uitwerking,  welke  eenige  koude 

nachtvorsten  omstreeks  dien  tijd  zoozeer  doet  in  het  oog  vallen  ? 

Ik  meen  het  te  moeten  betwijfelen ;  want  zoekt  men  naar  de 

onregelmatigheden,  welke  driedaagsche  gemiddelden  nog  vertoonen, 

zoo  vindt  men  ze  in  elke  maand  en  grooter.  Toch  spreekt 

niemand  daarvan,  want  hij  heeft  er  niet  opgelet.  In  Mei  echter 

is  pas  het  groen  ontloken.  Bevriezen  die  jeugdige  knoppen 

zoo  sterven  zij  af  en  worden  zwart.  Ook  heeft  men  zich  reeds 

gevleid  met  of  verheugd  in  een  vroege  warmte,  en  nu  vertellen 

ons  gezicht  en  gevoel  beiden,  dat  het  weer  kouder  is  gewor- 
den. Zulke  een  dag  blijft  in  herinnering  en  men  teekent  in 

andere  jaren  aan,  of  zoo  iets  andermaal  voorkomt.  In  andere 

tijden  van  het  jaar  bemerkt  men  het  zoo  niet,  als  er  eens  een 

buitengemeen  warme  of  koude  dag  voorkomt. 
Om     met  volkomen  zekerheid   daarover  te   beslissen  zou   men 
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voor  zeer  vele  plaatsen  op  de  oppervakte  der  aarde  zulk  een 

onderzoek  moeten  doen.  Is  op  al  die  plaatsen  een  gegeven 

groep  dagen  te  warm  of  te  koud,  of  daar  wij  dit  zoo  moeielijk 

kunnen  beslissen,  onregelmatig,  in  verband  met  voorgaande  en 

volgende  dagen,  dan  is  de  oorzaak  buiten  de  aarde  gelegen 

(kosmisch)  komt  die  onregelmatigheid  in  het  eene  gedeelte  der 

aardeoppervlakte  sterker  voor  dan  op  de  andere,  vroeger  ook 

of  later,  dan  is  het  de  uitwerking  van  een  tellurische  oorzaak, 

wier  zetel  men  op  die  wijze  zou  kunnen  opsporen.  Ook  zou 

men  de  snelheid  kunnen  bepalen,  met  welke  die  invloed  over 

de  aarde  voortgaat.  Vooral  zal  men  daartoe  kunnen  geraken 

als  men  de  onzekerheid  der  bepaling  voor  eiken  dag  in  acht 

neemt  en  voor  elke  plaats. 

IT.  De  tweede  vraag  is  dan,  welke  is  de  onzekerheid  van  de 

bepaling  der  temperatuur  aan  den  Helder.  Zoo  als  ik  voor  de 

temperatuur  voor  elke  maand  gedaan  heb  in  het  Nederlandsen 

Jaarboek  voor  1858  p.  219  en  in  de  Algemeene  Statistiek  van 

Nederland,  zoo  deed  ik  voor  de  temperatuur  van  eiken  dag 

te  Helder  uit  de  verloopen  dertig  jaren.  In  tabel  lil  staat 

aangeteekend,  hoe  vaak  de  som  der  drie  teinperat uurwaarne- 
mingen dagelijks,  voor  elk  bepaald  tiental  dagen,  op  heeft 

geleverd  een  bedrag  van  — 20  of  — 19  van  — 18  en  — 17 

en  ook  van  2  en  3  van  4 —  5  enz.  graden.  Had  ik  elke 
som  afzonderlijk  gehouden,  ook  die  slechts  één  graad  verschilde, 

dan  ware  te  tabel  al  te  uitgebreid  geworden.  De  naauwkeu- 

righeid  is  groot  genoeg,  daar  de  bepalingen  toch  met  een  ver- 
schil van  slechts  2/3  graad  elkander  opvolgen. 

In  handschrift  heb  ik  tabel  III  uitvoeriger  en  wel  voor  eiken 

datum  afzonderlijk.  Het  scheen  voldoende  slechts  aan  te  geven, 

hoe  dikwerf  zulk  een  som  in  de  tien  dagen,  die  het  eerste, 
tweede  of  derde  tiental  van  eene  maand  vormden,  bereikt  werd. 
Uit  die  tabel  nu  kan  men  twee  besluiten  trekken: 

a.  hoeveel  de  temperatuur,  die  op  een  der  dagen  van  zoodanig 

een  tiental  voorkomen,  uiteenliggen  en,  welke  temperaturen  nog 

in  sommige  maanden  voorkomen,  in  andere  niet. 

b.  hoe  de  verdeeling  is  van  het  aantal  malen,  dat  die  verschil- 

lende temperaturen  in  zoodanig  tijdperk  wordt  waargenomen. 

Men    zal    zien,  dat  in  dertig  jaren  die  verdeeling  reeds  onge- 
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veer  die  is,  welke  naar  den  overleden  Directeur  van  het  Ob- 

servatorium te  Brussel,  den  Heer  Ad.  Quetelet  *)  door  de 
coëfficiënten  der  binomiaal-formule  wordt  voorgesteld.  Die 
verdeeling  treedt  ook  eenigermate  op  den  voorgrond  bij  de 

verdeeling  over  het  geheele  jaar  Beter  zouden  waarschijnlijk 

reeds  de  getallen  voldoen,  verkregen  uit  de  48  jarige  waarne- 
migen  van  Chiswick,  die  nu  juist  uitgekomen  zijn  f). 

Het  eerste  punt  hoever  de  in  eenig  tijdperk  waargenomen 

temperaturen  uiteenliggen,  doet  hier  het  meest  ter  zake.  Men 

vindt  dat  in  tabel  TV,  door  het  onderscheid  van  het  waar- 

genomen maximum  en  minimum,  en  ziet,  dat  die  grenzen  het 

wijdst    vaneen     zijn    in    Januari,    en    nu    tot    Augustus,    Sep- 

Maanden . Grenzen. 
Speelruimte, 

Januari  .   .  .   .   *•  .   . 
Februari   
Maart   

April   
Mei   

van    —   25  tot   +    30 
„     —   29    //     +   40 
//    —  30     //     +    36 
»     +      3    //     -f-   50 
»     +    13    //     +    66 
//     +   25     //     +    82 
„     -j-   39    //     +   84 
//     +   39    //    +   80 
//     +   27     //    +    ̂ O 
„     -j-      9     „     _j-    56 
„     __   il     „     4-    42 
„     __   25     //    +   36 

55 
69 66 

47 

53 

Juni   
Juli   

Augustus   
September   
October   
November   
December.  ...... 

57 

55 61 

43 
47 

53 61 

tember  en  October  steeds  nader  en  nader  tot  elkander  komen, 

om  later  weer  vaneen  te  gaan:  Het  minimum  dat  April  aan- 
biedt is  waarschijnlijk  toevallig  en  kan  in  een  langere  reeks 

verdwijnen. 

Stelt  men  nu  zulk  een  onderzoek  voor  de  eerste  Meidagen  af- 
zonderlijk in,  dan  vindt  men  de  grenzen  achtereenvolgens  voor  den 

5__20  Mei  aldus,  16— 50, 18— 56,  16—56,  14—46,  20—50, 

*)  Climat  de  la  Belgique ;  zie  ook  mijn  verslag  in  de  Fortschritte  der  Physik  1853. 
t)   GLAI8HER. 
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1^-52,  22— 48,20— 50,  21  —  45,21-62,  18—  5S,  20  -52, 

20 — 65,  25 — 64  graden,  en  de  10den  —  i  5den  Mei  vertoonen 
dus  ook  in  dat  opzicht  geene  anomalie. 

Evenmin  komt  dit  te  voorschijn  als  men  op  de  minima  alleen 

let.  In  de  Annales  de  Physique  et  de  Chimie  van  1 8  7  4  *)  vindt 
men  een  onderzoek  van  is.  pierre  voor  Frankrijk,  waarvan 

de  uitkomst  is,  dat  het  aantal  nachtvorsten  van  April  tot  het 

einde  van  Mei  afneemt,  en  dat  er  ja  enkele  dagen  zijn,  waarop 

zij  meer  dan  gewoonlijk  voorkomen,  maar  toch  nooit  zooveel 

in  Mei  als  in  April,  en  niet  bijzonder  op  den  10  en  12  of  13 

Mei:  De  minima  vallen  op  19,  20,  21,  22  April  en  dan  we- 
derom 1,  2,  3  maar  vooral  op  13,  10,  14,  25  Mei,  waaruit 

het  waarschijnlijk  is,  dat  dit  slechts  zoo  schijnt,  omdat  de  reeks 

nog  niet  lang  genoeg  is  voortgezet.  Een  bijzondere  voorkeur 
kunnen  toch  de  nachtvorsten  niet  hebben  om  de  4  dagen  voor 

te  komen,  waarop  pierre  zinspeelt. 

De  Helder  is  nu  misschien  niet  de  geschiktste  plaats  om 

de  nabijheid  van  de  zee  en  omdat  daar  alle  storingen  zwakker 

zijn.  Dit  geldt  echter  ook  van  de  toevallige  storingen,  zoodat 

een  regelmatige  invloed  als  is  hij  dan  eenigermate  geringer 

minder  gemakkelijk  voor  het  oog  verborgen  blijft. 

III.  Dit  wordt  ook  uit  de  waarneming  duidelijk,  als  men 

voor  andere  plaateen  in  ons  land,  voor  Utrecht  namelijk  en 

Maastricht,  de  veranderlijkheid  vergelijkt  en  wel  vooreerst  ten 

opzichte  van  de  verandering  in  den  loop  van  den  dag  -  -  ten 
tweede  ten  opzichte  van  de  afwisseliug  van  den  eenen  dag  op 

den  anderen,  ten  derde  ten  opzichte  van  de  grootte  van  eenigen 

tijd  achtereen  in  denzelfden  zin  voorkomende  afwijkingen. 

•  a.  De  dagelij ksche  verandering  was  het  gemakkelijkst  te  ver- 
krijgen, omdat  ik  in  de  jaarboeken  voor  eiken  dag  steeds  de 

minimum  temperaturen  afzonderlijk  het  opgegeven,  en  daar  nevens 

het  verschil  van  het  maximum,  boven  het  minimum  opdat  de 

tweede  getallen  juist  de  dagelijksche  verandering  op  eiken  dag 

zouden  aangeven.  Ik  had  dus  slechts  de  som  te  nemen  voor 

elke  maand  van  die  verschillen,  en  de  uitkomsten  der  gelijkna- 

mige maanden  voor  iedere  plaats  samen  te  tellen ;  zoo  komt  dan 

*)  Zie  ook  les  Rondes  van   17  üec.  1874,  p.  693. 
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tabel  V  tot  stand  met  hare  gemiddelde  dagelijksche  verandering  te 

Helder,  Utrecht,  Maastricht.  Deze  wordt  steeds  grooter,  naarmate 

de  plaats  meer  landwaarts  in  ligt  en  zulks  in  eiken  tijd  des  j aars, 

gelijk  men  reeds  uit  de  onderstaande  verkorte  tabel  ziet. 

GEMIDDELDE    TEMPERATUURWISSELINGEN 

VAN       1      DECEMBER      1846   31      DEC.       1874. 

te  Helder 

Dec. Jan. Feb. Mi-t. 
April. 

Mei. Juni. 

Juli. 

Aug. 

Sept. 

Oef, 

No 

1846—50 1.72 1.9 i.01 1.10 1.10 1.31 
1.45 

1.61 1.26 0.94 
1.03 

1.5 

37—35 1.36 1.39 
1.27 

1.18 1.10 1.19 
140 

1.31 1.06 0.92 
1.10 1.3 56—60 1.53 1.54 1.15 108 

1.11 1.28 1.45 
1.29 1.02 1.16 

1.25 

l.ï 

61—65 
1.37 

1.47 128 1.25 1.30 1.38 

1.18 
1.24 

111 

0.87 

1.12 

1.1 

66—70 1.61 
1.54 

1.09 1.13 1.37 1.43 1.49 143 
0.95 

1.05 1.12 
1.8 71-74 1.43 1.37 

1.42 1.28 1.19 1.01 
1.43 

1.47 

0.97 
1.02 1.24 

U 

Gemidd. 1.50 
1.54 

1.20 1.17 1.19 

1.27 1.49 

139 1.06 

0.99 

1.14 u 

te  Utrecht. 

1851—55 1.82 1.55 1.95 1.56 1.87 1.78 1.83 1.59 1.39 1.12 

1.27 

1.1 
56—60 1.92 1.83 1.42 

1.43 1.62 1.83 2.03 
1.79 

1.56 
1.34 

1.20 

1/ 

61—65 1.63 1.89 
156 1.46 1.62 2.21 1.66 

1.76 
1.55 

1.39 
1.36 

1.' 

66-70 2.10 189 1.36 
1.51 1.73 2.03 2.08 1.76 

1.45 1.34 1.25 

1.( 

71-74 
1.73 1.77 

15  9 
1.64 1.58 1  59 

1.87 
1.48 1.45 1  28 

1.3? 

IJ 

Gemidd. 1.84 1.79 
1.58 

1.52 1.68 1.89 
1.89 

1.68 
1.48 1  29 

1  29 U 

te  Maastricht. 

1851—55 1.99 1.69 1.65 1.64 2.16 
1.99 1.98 

1.63 1.54 1.48 
1.54 

u 
66-60 

1.89 
1.81 

1.60 1.79 1.84 1.69 2.12 
1.94 1.94 

1.54 
1.55 

1.8 

61-65 1.71 2.02 
1.47 

1.78 1.66 1.90 1.81 
1.95 

1.72 1.49 
1.74 

1.1 

66-70 2.16 2.10 164 1.69 1.93 
2  08 

2.17 

1.93 1.45 
1.44 

1.60 

•1.1 

71-74 2.04 1.83 
1.74 1.85 1.79 1.58 

1.98 

2.03 
1.64 

1  57 
1.85 

1.1 
Gemidd. 1.96 

1.89 
1.62 1.75 1.88 1.85 2.01 

1.90 
1.61 1.50 

1.66 
l.i 

Gemiddeld  voor  dezelfde  jaren  1851 — 74. 

Helder.     1  1.46 1.46 1.24 1.18 1.21 
1.26 

1.39 1.35 1.02 1.01 

1.17 
l.fi 

Utrecht.    !  1.84 1.79 1.58 1.52 l  68 1.89 1.89 
1.68 148 

1.29 1.29 U 

Maastr.     |  1.96 1 
1.89 1.62 1.75 1.88 1.85 2.01 1.90 1.90 1.61 1.66 

ia 

b.    Iets    meer    tijd  kostte  het  de  verandering  van  den  eenen dag 

op  de 
n    au deren te  } rindei i.    In den eerst 

en  o\ 

slag 

schijn 
t 
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het,  alsof  ik  daartoe  steeds  het  gemiddelde  van  den  eenen  dag 

had  af  te  trekken  van  dat  van  den  vorigen,  en  al  die  dertig 

of  een  en  dertig  verschillen  had  bij  een  te  tellen.  In  waar- 

heid behoeft  men  daartoe  alleen  te  zoeken:  wanneer  die  gemid- 
delden betrekkelijke  maxima  of  minima  zijn  ten  opzichte  van 

voorafgaande  en  volgende  dagen,  en  hoe  groot  die  zijn.  Noemen 

wij  dan  het  eerste  maximum  at  het  eerste  minimum  b4  ,  de 

volgenden  a2  en  b2  a3  en  b3  ,  het  laatste  maximum  en  mini- 
mum ai  en  bj ,  zoo  is  de  som  der  veranderingen  in  eene  maand 

=  2  2(sl — b) — correctie.  Die  correctie  is  verschillend,  naar- 
mate de  maanden  met  een  maximum  of  wel  met  een  minimum 

beginnen  of  ook  eindigen,  dus  naarmate  de  eerste  dag  der  maand 

hooger  of  lager  dan  de  volgende  en  zoo  ook  de  laatste  dag  der 

maand  lager  of  hooger  dan  de  voorgaande  is;  want  ik  ben  in 

elke  maand  met  den  eersten  begonnen  en  met  den  laatsten  ge- 
ëindigd, waardoor  ik  groote  regelmaat  in  de  berekening  verkreeg 

en  alleen  de  verandering  van  den  laatsten  dag  eener  maand  op 

den  eersten  der  volgende  verloor. 

Ontmoet  ik  dus  eenige  afwisseling  als  bijv.  at  =  7°,  b,  =  2°, 

a8  =  10°,  b2  =  5°,  as  ==  9°,  b,  =  1°,  a4  =  8,  b4  _  5°,  zoo  staat 
de  rekening: 

(1)  indien  a,  op  den  eersten,  b4  op  den  laatsten  valt,  aldus: 

Max.  Min. 

7  2 

10  5 

9  1 

8  5 

Som  der  max.   =  34  som  der  min.    —   13 

en  d  e  som  der  veranderingen  is  2   (J£"a  —  JEb) —  (a, — b4), 
dat  is  2(34  — 13)  — (7  — 5)  =  40. 

(2)  valt  bf  op  den  eersten  en  b4  op  den  laatsten,  zoodat  a, 
tot  de  vorige  maand  behoord  heeft,  zoo  heeft  men : 

Max.  Min. 

2 

10  5 

9  1 

8  5 

Som  der  max.   =  27  som  der  min.   =13 

VERSL.   EN   MEDED.   Alii.   NATUÜEK.   2de   BEEKS.   DEEL  IX.  13 
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en    de    som    der   veranderingen    is  2(J^a — J£h)  +  b4  -f-  bi), 

dat  is  2  (27—13)  +  (5  +  2)  =  35. 

(3)  Valt  a,  op  den  eersten  maar  a4   op   den   laatsten,  zoodat 

b4  tot  tot  de  volgende  maand  zou  behooren: 

Max. Min. 

7 2 
10 5 
9 1 
8 

max.  ==34  som.  der  min.  —  8 

zoo    is    de    som  der  veranderingen  2(^a  —  ̂ b)  —  (ad  +  a4), 

dat  is  2(34-8)  — (8 +  7)  =  37. 
(4)  Heeft  eindelijk  de  eerste  der  maand  een  minimum  waarde 

de  laatste  een  Maximum,  dan  heeft  men: 

Max.  Min. 

2 

10  5 

9  1 

8 

Som  der  max.  ==  27  som  der  min.  =8 

en    de    som    der    veranderingen    is  2(J£?a —  2b)  —  (a4 — b4), 

dat  is  2  (27-8)  —  (8—2)  »  32. 
Op  deze  wijze  is  de  som  der  veranderingen  in  iedere  maand 

voor  ieder  der  drie  plaatsen  gevonden,  en  opgenomen  in  ta- 
bel V.  De  dunne  cijfers  geven  eigenlijk  de  drievoudige  som 

der  temperatuurafwisselingen  aan,  omdat  wij  voor  eiken  dag  de 

som  der  drie  waarnemingen  van  den  dag  hadden.  De  afwisse- 

lingen schijnen  dus  driemalen  te  groot  en  hare  som  in  vijf  jaren 

is  dus  gedeeld  door  5X3X30  of  5  X  3  X  31,  waardoor 

dan  in  elk  vijftal  jaren  de  gemiddelde  verandering  van  den  eenen 

dag  op  den  volgenden  verkregen  wordt.  Deze  is  met  dikke 

cijfers  gedrukt  en  loopt  in  de  verschillende  vijftallen  van  jaren 

niet  bijzonder  uiteen,    zoodat  zij  wel  kan    gerekend  worden  uit 
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deze  dertig  jaren  vrij  nauwkeurig  berekend  te  zijn.  Ook  hieruit 

ziet  men  de  veranderlijkheid  toenemen  van  Helder  over  Utrecht 

naar  Maastricht.  In  den  loop  der  jaren  is  de  grootte  dezer  af- 

wisseling niet  zeer  verschillend,  het  kleinst  in  Augustus,  Sep- 
tember, October,  Februarij  en  Maart. 

III.  Eindelijk  heb  ik  onderzocht,  hoe  de  afwijkingen  van  de 

afzonderlijke  maanden  zich  op  de  drie  plaatsen  vertoonen,  den 
Helder,  Utrecht  en  Maastricht. 

Om  nu  de  getallen  niet  te  zeer  te  vermenigvuldigen,  geef  ik 

in  Tabel  YI  alleen  de  gemiddelde  som  der  maandelij ksche  af- 
wijkingen, van  1852  af  en  het  gemiddelde  verschil.  De  eerste 

toont  dus  de  veranderlijkheid  der  temperatuur  in  de  verschillende 

maanden  en  de  tweede  geeft  aan,  hoeveel  de  waarnemingen  der 

laatsten  23  jaren  van  mijne  normaal  afwijkt.  Sedert  1865  heb 

ik  dat  ook  voor  verschillende  plaatsen  van  Europa  gedaan.  Ik 

behoef  hier  wel  niet  te  herhalen,  dat  zoo  de  normaalwaarden  ook 

slechts  bij  benadering  bekend  zijn,  de  som  der  positieve  et- 

negatieve  afwijkingen  niet  merkelijk  verandert  voor  een  ge- 

ringe wijziging  der  normaal.  De  voorstelling  wijkt  dus  weinig 

van  de  waarheid  af,  maar  toch  geeft  zij  nog  geen  getrouw  beeld 

van  de  hoegrootheid  der  afwijkingen  die  voorkomen.  De  eerste 

helft  eener  maand  zou  veel  te  koud  hebben  kunnen  zijn,  de 

laatste  helft  bovenmatig  warm,  en  toch  zou  de  afwijking  er 
daarom  niets  van  doen  zien.  Slechts  zeldzaam  verandert  de 

afwijking  van  teeken  bij  het  begin  van  eene  maand,  dus  ge- 
ven deze  getallen  nog  geen  juist  beeld  van  de  grootte,  tot  welke 

een  afwijking  in  den  eenen  of  anderen  zin  wel  kan  klimmen; 

ook  strekken  zij  zich  soms  over  twee  of  drie  maanden  uit. 

Daarom  willen  wij  nog  hieronder  vermelden  het  bedrag  van 

achtereenvolgende  afwijkingen  in  den  zelfden  zin,  met  den  da- 

tum van  het  begin  en  van  het  einde  der  afwijking,  echter  alleen 

voor  de  gevallen,  dat  zij  samen  op  een  der  drie  plaatsen  een  som 

van  100'  of  daarboven  bereikten,  omdat  men  anders  weder  in  de 
menigvuldigheid  der  opgaven  zich  verwarren  zoude. 

Het  gebeurt  natuurlijk  we],  dat  op  een  der  drie  plaatsen  een 

negatieve  afwijking  eens  voor  een  of  twee  dagen  door  een  po- 
sitieve wordt  afgebroken  of  omgekeerd,  gelijk  ik  dat  in  Tabel  VI 

door  bijgevoegde  cijfers  heb  aangetoond. 

13* 
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Zoo  heb  ik  tusschen  de  opgaaf  van  den  dag  van  aanvang 

en  den  laatsten  dag  het  aantal  dagen  aangegeven,  opdat 

men  gemakkelijk  zou  kunnen  oordeelen,  hoe  groot  derge- 

lijke afwijking  gemiddeld  was.  Achter  den  laatsten  dag  voor 

de  kolom,  waarin  het  bedrag  vermeld  wordt,  duidde  ik  het  aan- 

tal dagen  aan,  waarop  zich  tegenovergestelde  afwijkingen  hadden 

geopenbaard. 
Aan  het  einde  der  tabel  vindt  men  voor  ieder  der  plaatsen 

de  som  van  het  bedrag  der  verschillende  positieve  afwijkingen, 

en  afzonderlijk  die  voor  de  negatieve  afwijkingen,  gelijk  ook 

het  totaal  bedrag  van  beide  soorten.  Ook  op  deze  wijze  vinden 

wij  weder  de  grootere  veranderlijkheid  te  Maastricht,  de  kleinere 

te  Helder,  terwijl  Utrecht  het  midden  houdt,  maar  toch  meer 
tot  Maastricht  nadert. 

Ieder  kan  nu  uit  deze  tabel  uitzoeken,  hoe  vaak  in  de  ver- 

schillende maanden  deze  afwijkingen  voorkomen.  Men  zal  ze 

het  meest  vinden  in  den  winter,  het  minst  in  den  zomer.  Zes- 

tig malen  ongeveer  in  23  jaren  komen  dos  in  ons  land  zoo- 
danige storingen  in  de  temperatuur  voor,  die  meer  dan  honderd 

graden  bedragen.  Daaronder  bereikt  die  som  aan  den  Helder 

zesmalen  tweehonderd  en  zelfs  tweemalen  driehonderd  graden 

of  meer.  Men  moet  dus  niet  tespoedig  op  verandering  hopen, 

als  men  het  eenigszins  te  koud  heeft  gevonden  of  te  warm,  noch 

ook  zich  over  zulk  een   onregelmatigheid  verwonderen. 

Zoo  meent  men  het  in  dit  jaar  1875  en  Februari  en  Maart  veel 

kouder  gehad  te  hebben  dan  gewoonlijk,  en  het  was  ook  kouder, 

maar  toch  zouden  deze  maanden  nog  niet  in  de  lijst  opgenomen  zijn. 

Ook  zal  men  zich  niet  verwonderen,  als  na  dertig  jaren  de  waar- 

meningen nog  niet  aan  de  gestelde  normalen  voldoen,  of  als  deze 

laatste  later  zullen  blijken  een  paar  tiendedeelen  van  een  graad  on- 

juist te  zijn.  Yoor  de  wintermaanden  schijnen  de  normalen  van 

Utrecht  drie  tien  dedeelen  te  laag,  voor  de  zomermaanden  even 

zooveel  te  hoogte  zijn  geschat,  maar  zeker  is  het  nog  niet.  Nog 
een  jaar  December  als  in  1853  en  1870,  en  de  maand  voldoet 

volkomen.  Gaat  men  Januari  na,  zoo  wijkt  die  zeker  veel  van  be- 

paalde temperatuur  af,  maar  er  is  ook  geen  koude  Januari  ge- 
weest gelijkstaande  met  Februari  1855.  Januari  1850, 1861  en 

1871  waren  dan  nog  de  koudsten.  In  de  andere  maanden  Januari 
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heeft  het  naauwlijks  gevroren.  Het  verschil  der  warmste  en 

koudste  Januari's  bedraagt  slechts  negen  graden,  terwijl  dat  ver- 
schil in  December  tien,  in  Februari  ruim  elf  graden  is.  Wij 

hebben  dus  nog  een  zeer  kouden  Januari  te  wachten,  daar  in 

deze  maand  de  storingen  op  den  langen  duur  de  grootste  zijn. 

Neemt  men  voor  den  Helder  ook  de  zeven  jaren  vóór  1852  op, 

dan  worden  de  afwijkingen  kleiner.  Vooral  geldt  dit  voor  de 

zomermaanden,  want  deze  zijn  in  de  laatste  jaren,  in  betrekking 

tot  andere  plaatsen,  aan  den  Helder  kouder  geweest,  zoodat  zelfs 

het  vermoeden  wel  bij  mij  opgekomen  is  of  de  thermometer  ook 

omstreeks  1860  veranderd  of  verplaatst,  bijv.  beter  beschermd 

was.  Mij  werd  echter  steeds  verzekerd,  dat  dit  niet  plaats  had 

gehad.  Op  die  wijze  zoude  anders  de  afwijking  van  de  normalen 

kleiner  zijn  geworden.  Maar  toegegeven,  dat  wij  aan  de  nor- 
malen eenige  wijziging  hebben  aan  te  brengen,  zoo  zal  men 

toch  in  elk  geval  erkennen,  dat  het  vaststellen  van  de  tempe- 
ratuur van  bepaalde  deelen  eener  maand  en  bovenal  die  van 

enkele  dagen  eerst  na  zeer  veel  langer  verloop  van  tijd  kan  ge- 

schieden, en  dat  alzoo  hier  hetzelfde  geldt,  wat  ik  van  de  voor- 
standers van  een  merkbaren  maansin vloed  beweerde :  niemand 

heeft  daarover  te  spreken,  die  niet  naauwgezet  en  langdurig 

opgeteekend  heeft. 
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Tabel  I. 

DAGELIJKSCHE  GEMIDDELDE  TEMPERATUUR  TE  HELDER, 

VAN  1  JANUARI  1845  TOT  31  DECEMBER  1874. 

Dec. Jan. Febr.  Maart.  April. Mei. Juni. Juli. 

Ang. 

Sept. Oct. 

Noy. 

1 4.29 2.60 2.93 3.72 6.81 9.13 
13.62 15.93 

17.83 16.92 
13.83 

9.22 

2 4.25 1.88 3.28 4.03 

7.32 
9.34 

14.55 16.22 
18.11 16.55 13.74 

8.60, 

3 4.32 2.63 3.26 4.30 
7.39 9.63 14.72 16.39 18.04 16.53 

13.72 

8.49 

4 4.43 2.58 3.34 4.15 
7.25 

9.39 
14.77 

16.58 18.04 
16.6S 13.21 

8.59 

5 5.27 2.13 3.51 4.58 
7.06 

9.90 15.38 17.31 18.13 16.64 12.93 

3.26 

6 5.91 2.42 3.82 4.36 7.51 
10.13 15.31 

17.43 17.65 16.43    12.27 

8.11 

7 5.19 2.60 4.08 4.03 
7.43 

10.67 
15.33 17.97 18.00 16.43 12.59 

8.21 

8 5.07 2.16 3.34 3.98 7.56 
10.67 

14.86 17.25 18.04 16.29 12.57 
8.60 

9 4.79 2.12 2.71 3.58 
7.37 10.52 15.30 17.52 17.58 16.38 12.19 

7.83 10 5  03 2.29 2.21 3.72 
7.63 

11.34 15.06 17.21 17.54 16.16 11.74 

7.06 11 4.62 2,11 2.08 3.76 
7.58 

11.52 15.09 
17.54 

18.18 15.73 
12.33 

6.71 

12 4.73 2.38 1.83 3.78 

7.64 

11.37 
15.66 17.75 

18.14 
15.81 

12.09 6.4? 13 4.51 2.47 1.S8 4.17 

7.92 

11.20 15.79 18.49 18.39 15.42 
11.89 

6.21 

14 5.02 2.28 2.32 3.99 8.03 11.04 16.18 
18.26 

18.23 15.22 
11.39 

6.61 
15 4.77 1.97 2.94 4  31 8.57 

11.48 16.46 18.73 17.98 
15.03 11.51 

6.91 
16 4.67 2.15 3.70 4.73 8.27 11.86 16.32 18.39 18.23 

15.46 
11.68 

6  8: 17 
4.62 2.26 3.45 4.72 822 12.18 16.15 17.92 17.66 15.43 11.58 

6.0' 

18 4.00 2.84 3.45 
4.32 

8.21 12.25 15.62 17.78 17.36 15.01 
11.65 

5.91 
19 4.28 2.52 3.25 

4.47 8.97 
12.53 16.06 

17.65 17.46 
14.67 

11.59 

5.7 

20 30.8 2.38 3.28 4.46 
9.67 12.85 16.46 

17.23 17.61 

14.47 
11.33 5.5 

21 2.81 2.15 3.23 4.52 9.35 12.66 16.45 18.40 
17.32 

15.37 10.74 

5.2 22 3.32 2.24 3.39 4.91 
9.11 13.15 

16.47 18.69 17.28 
14.26 10.69 

5.7» 

23 3.17 2.90 3.41 4.93 8.86 13.46 
16.37 

18.61 17.14 14.60 10.82 

6.4 

24 3.24 3.17 3.34 4.90 8.86 13.30 16.39 18.34 
17.34 14.30 10.30 

5. 

25 3.29 3.28 3.69 5.24 9.00 13.62 16.34 18.12 

17.28 

14.30 10.09 

5   
 !! 

26 3.71 3.29 3.65 5.76 8.64 
13.63 16.61 

18.22 17.14 
14.19 10.03 

27 3.83 2.81 3.40 6.03 8.93 13.90 16.39 18.07 

17.13 14.14 9.55 

5.7(
 

28 3.27 2.39 3.95 
5.99 8.71 13.74 16.50 

17.98 
17.06 

14.54 

9.63  I    ö|' 9 3.28 2.99 4.02 
6.05 8.43 13.84 16.16 

17.88 

16.89 14.51 
9.47  1    5|| 

30 3.33 2.85 3.39 
6.57 8.87 13.53 16.22 

18.00 
16.85 14.35 

8.94 

4.1 

31 2.95 13.84 
17.63 16.69 

9.51 

13 

B 
ij  Febi 

"uari  ] s  31 Janua d  en 1  Maai 
t  gevoi ;gd. 
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AGELIJKSCHE    GEMIDDELDE    TEMPERATUUR    TE    HELDER 
GEMIDDELD  UIT  NEGENTALLEN  VAN  I)AG£X  1  JANUARI 

1545—31    DECEATBER   1874 

RlJZESG  >"A  12   Ja>tabi. 
Dat.txg  xa  25  Juli. 

Jan.   ,  Febr.  «Maart.' April.     Mei.       Juni. 
ML Anglist.      Sept.      Oct.  I  Nor.     Dec. 

1           1            1 

3  15    3.            U     9.15 14.2Ï 16.4l|    17.96     16.76)13.89 
4.88 

2.65    3  34  3.95 
14.4-: 

>     16.52 >     17.92     16.69  13.65  5.50 4.90 

3    3.381  4.06    7.04'    9.50 
14.5C 16. 6£ 

17.95 

4.87 

2.45  3.36'   4 
14.71 16.51 1794     1 13.25    : 9.83 

2.35  3. 85    4  06    7.ÖÖ  10  04 
16.9c 17.94     16.54 I  5.41  454 

2.113  15     4  0fl    7.33   10.29 15.0b 17. IC 17.91      16.45 ü     4.98 

8.33  2  99  4.05     7.42  10.53 15//. 17.24 17.91     16.36 12.62  7.99  4  96 

8.30  3%3  4.05 15.20 17.4L 
17.92 12.44  7.77   5  OO 

;  8.302.703.99    7.52  10.92      15.31 
17  96 16.14 

12.38   7.51  5  Ol 

8  313.60  4.00 7.61                  15.40 1771 17  99 12.23   7.o:   4  99 

2  26  2. 55  3.93 ;.;:  11.20     15.53 17.56 1501 
15.53 12.14 

4.56 

2.1    2  5?  3  92 3      15.64 17.90 15.03!    1.5.72  12.02J  7.04 
2.23  2.65  l.OO 15.75 17  99     I                    6.76 

4.75 

2.318.7  7  4.05    8.01  11.55 17.97,     15.4:7  11.76  6.55 
4.66 

8  90                       11.71      15.93 
17.96'    15.3l'll.75  6.40 

4.5  5 

2.36  3.06    4 15. 02 15.17 
11.75  6.30 4.41 

8.313  22 4.3c                  01      16.15 18.09 
50 

1512 
H.60'6.13 

8.313.31 4.411   8.71   i2-22      16.24 17.6»    14.99 11.35 
4.06 

2.3S    3.39 4.49    8.80;  12.49  J    16.26 15.16 17.40    1492, .:.-,     .- 
3.56 

2.51 3.39 12.69      16.27 15.11 17.49 14.54 
il. 15  :. 

3  69 

3.41 12  59  16.26 15  05 17  1 14.71 5.74 
3.54 

2  75    3.40 4.72 8.96 4      16.31 15.12 17  33,    14.5  7 

.: 
3.43 

2.75    3.45 9.04 13.23      16.3.: 15  15 17.30'    14.45 3.41 

8.73    3.56 5.02 13.37      16.44 L5.15 17.26     14.46 
10.35  5.64 1    3.30 5.19 

5  %fi| 
13.48  16  41 

1-.2Ö 
17.15  14  47 

-  I 

10.15  5.62  j3. 38 5.37 8.81 13.57   16.35 
18-21 17.12i    14.35 

9.95  5.56  3.35 
5.4, 8.83 13.65  16  32 18.08 17.0A    14.31 

34 3  0' 
5. SI 8.88 1  16.31 17.03     14  21 9.60  5.16     8 

3.01 6.07 596 1631 
17. 

16.95.    14.15 9.12  5.01     3.11 
3.02 16  33 1505 

1C- 

14.03 9.27  4.92     3.05 

,"
* H 14.06 

17.95 
16.51 

i 
9.11 

1 2.93 
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Tabel  IV. 

GEMIDDELDE  VERSCHILLEN  VAN  DE  HOOGSTE  THERMOMETER- 

STANDEN  MET  DE  LAAGSTE,  VOOR  ELKEN  DAG. 

Helder. 

Jan. Febr. Maart. 
April. 

Mei. Juni. Juli. 

Aug. 
Sept. 

Oct. 
Nov. 

Dec* 

Kleinste.    .  . 2.07 1.90 
2.47 3.20 

3.55 
3.73 

3.26 

2.97 
3.63 

2.58 

2.07 

1! 

2.1 

Gemiddeld.  . 2.83 3.24 3.63 436 4.81 5.02 
4.94 

4.52 
4.40 

3.58 
3.15 

3.0 

Grootste.   .  . 4.47 5.06 
5.17 6.00 6.48 

6.57 

5.90 
5.48 

5.70 
4.52 

4.97 

4.7 

Utrecht. 

Kleinste.  . 

Gemiddeld, 

Grootste.   . 

2.97 3.67 5.13 
6.27 

7.52 7.43 
7.55 

6.58 
6.70 

5.32 
3.37 

3.1 

3.84 5.03 6.25 8.30 8.94 9.22 
8.85 8.51 

7.94 

6.66 4.69 
3.E 

5.20 7.03 7.93 
11.50 10.58 12.10 10.55 10.06 10.73 

8.58 
5.97 

5.| 

Maastricht. 

Kleinste  .  .  . 
3.77 

3.35 
5.87 

7.53 
8.58 

7.73 8.65 
7.16 

8.00 5.48 

4.27 

Gemiddeld.  . 5.04 6.13 
7.56 

9.51 10.21 10.41 i0.55 9.99 9.51 8.14 5.72 

Grootste.  .  . 6.73 8.57 10.33 13.60 12.19 
12.70 

23.03 
12.68 12.33 

10.68 7.33 

3.É 

5.1 

5.8 

Het  bedrag  van  den  dagelijkschen  gang  (range)  loopt  dus  in  de  vei 

schillende  gelijknamige  maanden,  vooral  in  den  winter,  nog  zeer  uiteen 

waaruit  men  afleide,  hoe  onzeker  de  herleiding  van  het  eene  waarneming* 

uur  tot  het  andere  is  en  hoe  men  zich  dus  hoeden  moet  eenmaal  aange; 

nomen  waarnemingsuren  te  veranderen  zonder  lang  voortgezette  vergt 
lijking. 
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Tabel  V. 

TEMPERATUUEAEWISSELINGEN  IN  ELKE  MAAND. 

Helder. 

Jan. Febr. Mrt. 
April. 

Mei. Juni. Juli. 

Aug. 

Sept. 

Oct. Nov. 
Dec. 

1845 120.5 137.9 135.4 92.4 68.4 153.9 161.5 

79.4 

86.1 103.7 130.8 

1846 123.1 100.0 104.2 116.9 95.1 
112.4 207.6 99.7 82.6 

10.21 
143.5 

160.7 

47 149.5 103.1 113.3 
79.2 150.6 164.8 

113.8 
14.23 

127.3 
100.4 1Ö5.2 192.1 

48 186.5 104.8 97.7 111.6 95.6 
99.7 116.1 

110.0 
79.6 84.5 

124.2 124.1 

49 168.0 83.3 93.8 115.4 134.4 
182.0 

159.4 127.9 87.5 

97.0 

167.8 

157.8 

50 246.5 78.2 
96.6 

74.5 
132.6 91.5 

152.1 10.52 67.8 

95.1 

113.6 
164.9 

1.94 l.Ol MO Ï.IO 1.31 1.45 
1.61 1.36 0.94 1.03 

1.58 1.73 

L851 101.0 119.8 118.8 101.2 
119.7 

191.4 175.4 148.2 63.4 

72.6 

98.4 130.2 

52 115.4 96.3 100.5 106.6 104.3 
90.9 133.5 85.6 

73.9 

112.3 132.3 117.5 

53 83.9 92.9 118.3 113.2 105.8 127.2 117.3 

77.4 71.2 72.6 
131.2 

121.5 

54 188.4 100.6 109.4 
80.9 

81.9 
78.6 

82.4 
106.7 95.8 

96.8 
134.8 148.0 

55 137.7 164.1 84.1 94.6 143.5 139.9 101.8 

75.5 

111.1 
108.9 

111.6 

113.6 

1.39 1.87 1.18 MO 1.K9 1.40 1.31 1.06 0.93 
l.OO 

1.33 

1.36 

L856 123.3 10.56 87.6 107.5 92.6 116.8 
126.7 99.3 

179.9 
142.5 204.8 

190.7 

57 129.8 8.05 113.9 117.6 104.9 
85.0 

119.3 96.9 92.4 

94.6 

119.8 145.5 

58 160.5 10.59 74.4 120.5 126.6 186.4 
108.1 98.5 94.9 95.0 

198.6 150.3 

59 150.9 82.4 114.1 83.9 117.6 160.1 140.3 105.4 69.6 
133.5 

142.9 117.2 

60 130.4 144.9 96.5 
70.2 155.5 105.9 103.4 

73.5 

83.9 
116.5 

100.8 
107.3 

1.54 1.15 l.OS 1.11 1.38 1.45 
1.39 

1.03 1.16 

1.35 

1.7  O 1.53 

L861 152.3 119.6 117.3 75.8 123.8 115.6 82.3 108.0 

77.4 

98.9 
170.4 

123.6 

62 159.6 13.56 151.9 137.0 16.10 85.1 81.6 88.3 
70.8 

97.7 109.9 138.5 

63 97.1 80.0 103.4 101.6 113.4 117.2 141.0 
109.2 

78.0 

105.5 163.7 118.8 

64 137.7 116.9 120.5 123.6 
116.0 93.4 

111.5 115.0 
92.0 95.8 212.6 

110.4 

65 114.8 124.9 70.6 
148.3 

129.3 
118.3 114.0 94.8 72.8 

125.2 112.5 143.5 

1.47 1.38 1.35 1.30 1.38 1.18 1.34 1.11 0.87 1.13 1.71 1.37 

L866 118.4 83.0 89.0 103.0 
71.3 

162.7 
84.7 

73.0 
77.4 

105.5 113.8 

144.4 

67 153.9 85.1 119.9 143.7 173.3 148.3 114.1 125.6 92.3 106.5 157.8 
140.2 

68 126.8 85.8 119.9 10.22 170.7 146.0 155.4 132  1 104.5 
10.53 139.6 

207.0 

69 173.9 120.4 84.5 135.6 131.3 115J 150.4 
75.6 

128.6 115.5 
132.0 

123.7 

70 120.3 115.6 93.1 133.2 118.3 98.5 
158.7 

35.1 
68.4 

89.1 
137.0 134.6 

1.54 1.09 1.13 
1.34 1.43 1.49 1.43 O  95 1.05 1.13 1.51 

1.6 

L871 146.1 142.5 135.5 101.6 120.1 135.5 114.4 111.6 
102.7 135.5 107.4 

154.0 72 127.7 143.8 123.1 313.1 88.1 113.6 
163.7 

53.9 82.5 
94.8 115.4 137.7 

73 108.2 113.0 97.5 
94.4 84.8 112.4 132.9 120.6 91.7 

14^.6 
105.6 

107.4 74 109.9 109.1 106.0 
97.6 

81.5 153.2 137.2 
73.9 

88.4 
89.2 

133.4 

103.9 75 152.7 
1.37 1.43 1.38 1.19 l.Ol 1.43 1.47 0.97 l.OS 

1.34 1.38 

1.34 
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Talel  V. 

TEMPEBATUimAEWISSELINGEN  IN  ELKE  MAAND. 

Utrecht. 

Jan. Febr. Maart. 
April. 

Mei. Juni. Juli. 

Aug. 

Sept. 
Oct. 

Nov. Deo. 

1849 199.0 119.0 161.3 134.3 222.3 205.7   146.7 125.0 104.9 149.3 189.3 187.2 
50 276.4 110.1 142.3 151.3 155.9 149.7 17L.2 166.U 82.3 104.8 148.5 186.0  . 

1851 182.8 183.1 J22.4 183.8 136.3 207.4 136.9 159.0 99.8 140.9 100.4 156.8 

52 162.4 174.4 99.5 213.3 180.5 126.6 154.6 100.4 
92.3 

117.3 201.0 143.1 

53 87.8 134.8 233. i 140.4 180.5 189.9 122.7 J02.5 84.6 111.9 
124  8 

182.6 
54 135.0 156.3 144.3 150.3 116.7 124.5 154.5 154.8 118.0 125.1 

159.3 181.2 

55 131.6 238.6 189.0 162.9 215.4 184.2 169.2 127.8 106.2 96.9 143.1 180.3 
1851 
tot 1.55 1.95 1.58 1.8» 

1.78 
1.83 1.59 1.39 1.12 1.27 1.6* 

1.82 

1855 

1856 148.2 125.4 118.5 139.8 142.8 169.6 161.4 130.8 
109.7 98.1 

220.2 235.4 57 144.4 10.46 159.6 149.7 193.8 149.4 168.3 132.0 106.4 96.9 
129.3 

184.4 

58 185.4 167.9 107.7 204.9 163.5 216.6 
176.2 177.9 

114.9 
118.4 

170.1 
175.2 

59 208.4 106.8 147.7 117.0 170.6 179.1 182  3 169.8 161.2 
129.6 146.3 

111.9 

60 146.6 137.9 114.1 124.9 192.0 
212.5 144.0 113.8 109.0 

125.0 147.8 
183.6 

1856 
tot 1.83 1.42 ■  .43 1.62 1.83 2.03 1.79 1.56 

1.34 1.20 
1.79 1.92 

1860 

1861 206.2 1333 172.3 113.3 200.5 173.8 
126.8 180.3 182.8 

121.1 158.0 136.2 

62 178.4 165.2 83.8 180.0 214.3 124.2 129.0 124.4 188.8 138.1 129.1 

133.7 

63 146.3 103.8 128.9 147.9 165.0 151.0 161.6 151.5 142.4 
129.4 

165.0 135.0 

64 199.0 143.8 190.8 138.8 187.7 117.5 
183.7 

142.8 108.6 119.6 205.3 172.9 
65 133.2 160.2 84.9 153.5 261.8 184.3 216.7 123.7 

104.8 126.4 141.6 183.9 

1861 
tot 1.89 1.56 1.46 1.62 2.2g 1.66 1.76 

1.55 1.39 
1.36 

1.76 1.631 

1865 

1866 133.0 134.4 134.7 132.9 128.3 232.8 131.1 129.4 
109.7 

114,4 134.0 175.4 
67 206.6 122.7 159.3 139.6 256.6 171.6 154.3 153.3 117.9 132.7 177.0 

213.1 ! 

68 191.6 107.3 138.1 
148.0 229.8 175.8 169.4 

168.6 

110.7 

103.8 
162.1 

244.0 

69 187.9 131.6 112.5 195.7 
169.7 186.2 170.7 123.1 184.1 

119.2 
129.5 214.6 

70 
142.0 117.6 140.5 168.9 159.8 184.7 194.4 

99.3 
84.0 

111.4 

122.7 
128.9 

1866 
tot 1.89 1.36 1.51 1.73 2.03 

2.08 
176 1.45 1.34 

1.25 

1.60 
2.lOI 1870 

1871 178.1 173.5 179.6 128.0 170.0 
159.9 160.7 129.7 154.4 140.6 97.5 201.4 

72 
170.6 136.0 154.0 139.9 126.7 143.7 

178.8 102.1 104.4 
117.9 

126.7 

179.2 73 
113.1 120.3 138.9 145.6 154  0 

199.7 
184.5 178.0 

109.0 
151.4 

146.7 
116  6 

74 
181.7 148.7 122.4 160.0 141.5 176.7 211.9 129.3 92.8 101.2 

174.3 
143.2 

75 

162.0  ; 

1871 
tot 1.?? 1.59 1.64 1.58 1.59 1.8» 1.48 1.45 

1.28 
1.37 

1.50 

1.73 

1875 
l 
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Tabel  V. 

TEMPERATUURAEWISSELINGEN  IN  ELKE  MAAND. 

Maastricht. 

Jan. Febr. Maart. 
April. 

Mei. Juni.      Juli.      Aug. Sept. 
Oct. Nov. Dec. 

l851 177.5) 146.0;  ( 161.8) 
J64.3 

1169.7) 

(184.5. 
(182.4) 

aso.8, 

136.4) 

(156.2) (163.6; 

(181.6) 

52 132.9 153.6 143.1 217.4 245.3 159.9 1172 133.2 108.8 
135.3 188.3 

(181.6 
53 91.8 129.8 119.8 

175.4 173.0 
226.8 97.7 153.9 12S.0 

135.0 113.2 165.4 

54 135.0 149.5 163.0 223.9 
125.6 124.2 155.9 128.2 143.6 

161.2 144.9 
216.4 

55 
L851 
tot 
1855 

225.3 165.3 150.9 L9U.8 211.6 194.7 20.57 
179.3 148.1 1239 

170.5 180.6 

1.69 1.65 1  61 8.16 1.99 1.98 1.63 1.54 1.418 1.54 
1.73 

1.99 

1856 152.9 142.2 136.8 148.0 155.2 192.3 185.8 169.2 95.0 
123.  ï 135.7 

277.3 

57 154.2 112.2 186.4 151.3 165.6 150.4 229.2 162.6 123.2 

123.3 

149.3 210.0 

58 182.5 194.0 168.8 204.0 187.9 225.5 188.1 183.5 152.3 
154.1 

205.1 
135.5 

59 167.8 95.7 194.3 153.9 146  5 209.2 163.5 
125.8 164.7 171.0 

17  «.4 

112.5 

60 
1856 
tot 

167.4 185.0 129.3 179.2 129.1 190.6 135.2 
143.3 1618 

149.6 
188.1 

195.3 

1.81 1.60 1.79 181 1.69 
3.13 

1.91 1.69 1.51 

1.55 
1.88 

1.89 

1860 

1861 240.9 140.7 207.9 131.4 189.4 172.9 156.0 
1«J9.8 

148.2 
183.2 

190.6 

144.7 

62 179.1 141.2 181.8 174.0 184.8 144.1 196.5 147.6 
152.3 156.1 

131.1 
162.6 

63 161.1 69.2 144.9 1330 145  8 128.0 155.1 163.1 
110.9 152.1 1412 

141.7 

64 166.9 161.8 152.1 147.1 183.6 166.4 
187.7 

147.8 
169.9 145.4 

176.0 
143.5 

65 174.6 153.2 126.4 167  0 181.3 212.7 2112 140.9 
94.6 175.6 155.8 

202.3 

1861 
tot 2.02 1.4? 1.78 1.66 1.90 1.81 

1.95 
1.72 

1.19 1.71 1.75 1.71 

1865 

1866 197.2 170.5 148.4 2131 107.4 227.4 
137.5 1045 157.0 

J43.9 
240.1 174.4 

67 239.3 159.0 175.6 158.9 265.5 202.9 1-9.5 168.7 131.1 
153.8 219.3 193.9 

68 180.9 142.3 132.9 
149  7 

211.6 
195.4 

177.6 

141.7 
106.0 

114.6 163.7 
279.3 

69 181.2 135.4 126.9 177.3 197.0 187.6 213.8 143.9 162.0 175.6 
112.7 175.9 

70 1585 138.4 186.4 181.2 186  3 176.2 
202.0 114.4 94.3 

156.4 139.0 184.1 

1866 
tot 2.iO 1.61 1.69 1.93 208 2  17 1.93 1.15 1.11 1.60 1.92 2.16 

1870 

1871 179.3 185  2 169.4 128.4 150.6 171.0 164.1 
142.6 169.4 211.5 IC  2.0 

228.7 

72 1  191.1 !  150.3 202.2 182.7 126.4 
150.2  1-3.7 

101.9 
131.3 129.9 169.6 211.5 

73 136.8 108.2 139.7 195.5 172.6 192.5 223.9 

226.7 
138  6 200.6 164.3 137.2 

74 160.5 189.2 163.2 145.6 138.4 209.9 185.8 
138.1 

129.1 147.3 147.4 
177.4 

7i 

155.1 

1871 
tot 1.83 1.74 1.85 1.79 1.81 1.98 2.03 

1.61 1.57 1.85 1.60 
2.01 

1875 1 



Tabel  VII. 
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SOMMEN  DEE  TN  ÜENZELFDEN   ZIN  DUHEND1 

OP  EENE  PLAATS  100 

HELDER. Bedkag. 
UTRECHT. 

1852 

1853 

1854 

1855 

1856 

1857 

1858 

1859 

Som 

1  Januari 30 

1  April 39 

3  Juli 31 

11  September 39 

31  October 29 
2  Dec.  1852 55 

3  Februari 32 
15  Maart 

17 

20  April 35 

18  November 49 
22  April 

63 

16  Januari 
128 

1  December 23 

27  April 
86 

21  April 20 

6  September 
56 

7  Februari 51 

31  Mei 19 

29  October 

27 

19  Dec.  1858 
10] 

12  April 36 

23  September 
28 

30 

9 

3 

19 

28 

26 6 
31 

24 

5 
23 

24 

Januari 
Mei 

Augustus 
October 

November 

Januari 

Maart 

Maart 

Mei 

Jan.  1854 

Juni 

Mei 

23  December 
22  Juli 

10  Mei 

31  October 

29  Maart 

18  Juni 

25  November 

29  Maart  1859 

17  Mei 

20  October 

154 
124 

(4)    67 

65 

(4)  79 
(1)  343 119 

96 108 205 

100 

(1)  575 

(4)   96 

(3)  233 

afwisselend 

86 
182 

(1)   170 60 

112 

(6)  334 
109 

wisselingen 

(3)    55 
891 
2380 

3271 

3  Januari 

7  April 
2  Juli 

11  September 

30  October 
4  December 
1  Februari 

15  Maart 

8  April 

13  November 
23  April 

16  Januari 

1 

27 

5 

29 

30 

22 

25 7 

30 29 

19 

12 
1 

24 

December 

April Juni 

Juni 

Juli 

April September 
Februari 
Mei 

October 

December 

April 
Juli 

September 

De   cijfers   tusschen    de   datums   geplaatst  geven  den  duur  in  dagen  aan 
die  welke  vóór  het  bedrag  geplaatst  zijn  het  aantal  uitzonderingen. 
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IMOMETEE-AFWIJKINGEN,   MITS  DIE  MINSTENS 
IAGEN HEBBEN, 

ÏECHT. Bedrag. M  A  A STRI C  H  T. Bedrag. 

'ebruari 
(1)  135 

2  Januari 
40 

10  Februari 
188 

lei 
127 

5  April 
33 

7  Mei 

117 

lugustus (1)     93 
2  Juli 

33 3  Augustus 
(>)  109 

)ctober 106 11  September 41 21  October 

(3)     103 November 
(3)  108 

30  October 31 
29  November 

118 

anuari 
(1)  859 

2  December 55 25  Januari 

(1)   898 Vlaart 164 4  Februari 31 6  Maart 
141 

tëaart 112 15  Maart 
16 

30  Maart 121 

Li 
(1)     141 

8  April 45 22  Mei 

(7)      143 fanuari 261 9  November 

57 

4  Januari 273 

Funi 176 20  April 53 31  Juni 

(5)      109 Mei 
(6)     667 j  16  Januari 

40 
24  Februari 

(3)     305) 

(1)    104) 
(20  April 

29 18  Mei 

December 124 24  November 
30 

23  December 

(1)     148 Juni 
(4)     118 

24  Mei 31 20  Juni 

(1)      148 Juni 
(2)       47 

1  Juli 22 
22  Juli 

(3)       58 Juli 
(1)       90 

Augustus lO 22  Juli 

27 

17  Augustus 

(1)      99 Mei 91 22  April 
18 

9  Mei 

97 

November 
(2)       95 24  September 48 10  November 

(1)     160 Maart 136 17  Februari 

27 

15  Maart 113 

Juni ÏOÖ 30  Mei 

'26 

24  Juni 
169 

November 155 29  October 
28 

25  November 175 

Maart 
(10)  360 

18  December 102 29  Maart 
(in)  318 

Mei 91 12  April 13 24  April 

54 Juli 
(2)     69 

1  Juli 
12 

22  Juli 

(1)  lOS October 
(1)     88 

1158 

2701 

3879 

23  September 
28 

20  October 
108 

1503 

2369 

3872 
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1859 

1860 

1861 

1862 

1863 

1865 

1866 

1867 

1868 

1869 

1870 

18/1 

1872 

1873 

1874 

HELDER. 

24  December 38 

9  April 
31 

25  Juni 113 

17  December 39 

14  Februari 
26 

5  April 
75 12  Jnni 54 

17  December 30 

18  Januari 

71 3  December 28 

31   December 19 

7  Maart 32 
8  April 

17 

2  September 

47 

26  Dec.  1865 

57 

16  Juli 39 

2  December 30 
24  Januari 33 

26  Januari 52 

8  Mei 25 

8  Juli 16 

14  Dec.  1868 
29 

26  Januari 

27 

8  Juni 14 

31  Dec.  1869 

18- 6  Februari 22 

19  Dec.  1870 
18 

16  Februari 27 

30  April 24 

17  November 
25 

26  Dec.  1871 63 
14  Dec.  1872 42 

19  April 29 

31  Dec.  1873 35 

28  April 
23 

30  Jan.  1860 

10  Mei 

15  October 

24 

11 
18 

4 

15 29 

30 

18 

7 
24 

18 20 

23 
31 

26 18 

1 23 

11 

21 

21 17 
27 

5 
14 

23 

11 
26 

24 

17 

3 
20 

Jan.  1861 

Maart 

Juni 

Augustus 
Jan.  1863 

Maart 

December 

Jan.  1S64 

April 

April October 

Febr.  1866 

Augustus 
December 

Februari 

Maart 

Juni 

Juli 

Jan    1869 

Februari 

Juni 

Januari 

Februari 

Jan.   1871 

Maart 

Mei 

December 
Febr.  1872 

Jan.  1874 
Mei 

Febr.  1874 

Mei 

Bedrag. 

(5)  lOS 

(2)  92 

(3)  333 

183 

(1)  98 

(2)  176 149 95 

(4)  150 
99 

97 

109 

49 94 

95 

UTRECHT.    $ 

(1) 

ÏOO 

131 

(1)138 85 

54 139 

119 

(4)    128 

72 

92 

118 
64 

76 

(3) 
(3) 

(2)  330 
340 

(1)    117 

(1)  187 
123 

24  December 

9  April 
26  Juni 

17  Juli 

17  December 
15  Februari 

17  April 
13  Juni 

17  December 

19  Januari 

2  December 

31  December 

8  Maart 

5  April 

2  September 

27  December 

17  Juli 4  December 

24  Januari 

19  Februari 

7  Mei 
8  Juli 

21  December 

28  Januari 

9  Juni 

1  Januari 

7  Februari 
20  December 

14  Februari 

29  April 
9  November 

26  December 

21  December 

21  April 

31  December 

28  April 
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ECHT. Bedrag. IAASTRI C  H  T. Bedrag. 

tnuari 
(5)  154 

22  December 40 30  Januari 

(2)  163 
pril 70 

9  April 22 30  April 85 

ili 53 26  Juni 
15 

10  Juli 
39 

jpteraber (1)     176 17  Juli 

70 

24  September 

(3)     242 1  October 
23 

23  October 

79 

muari 197 2  Januari 

19 
20  Januari 142 

taart 94 14  Februari 
26 

11  Maart 

(1)      98 [ei (3)     151 17  April 36 22  Mei 
(2)      200 uli 

(1)     113 
13  Juni 31 13  Juli 

116 

'arufiri 131 18  December 

29 
15  Januari 113 

/iaart 
(3)  307 

18  Januari 26 13  Februari  *) 
105 

)ecember 113 2  December 29 
30  December 

103 

lanuari 
(2)       98 

31  December 
18 17  Januari 

(2)     80 Lpril 
110 8  Maart 

<>8 

4  April 
116 

.pril 
115 5  April 

24 
28  April 141 

)ctober 95 
2  September 

33 
4  October 

(1)      91 februari 
(l)  333 17  December 63 17  Februari 

(1)   343 
Augustus 110 18  Juli 

33 
19  Augustus 

128 

December 
(1)      76 

2  December 
18 

19  December 

(1)      63 februari 166 24  Januari 34 26  Februari 179 

Haart lOS 26  Januari 
52 

18  Maart 

(1)  174 Hei 119 
7  Mei 

27 

2  Juni 

(1)  157 ïuli 
(1)  103 

9  Juli 
20 

28  Juli 
93 

fanuari 103 2  December 
42 

12  Januari 
363 

februari 134 28  Januari 
32 

l   Maart 
186 

Juni 
(7)     109 

9  Juni 
22 

30  Juni 
(3)        75 Fanuari 71 31  December 

19 18  Januari 
103 

Februari 
97 

8  Februari 
18 25  Februari 

91 lanuari 142 I  21  December 
16 

5  Januari 
114 

Maart (2)     96 
11  Februari 

29 
11  Maart 

146 

Hei 
69 

1  Mei 
22 

22  Mei 
(1)     103 December 138 8  November 

38 
15  December 190 

Februari (1)  151 26  December 63 26  Februari 

(1)  170 Fanuari 174 j  21  December 32 21  Januari 

188 

funi 125 20  April 36 25  Mei 

(4)     100 Februari 
(l)  143 

31  December 36 
4  Februari 

2)  107 Mei 69 !  28  April 23 20  Mei 
83 

leeft  verder  te  veel  wisselingen. 
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Tellen  wij  voor  de  voorgaande  bladzijden  even  zoo  afzonder- 
lijk de  positieve  en  de  negatieve  voortgezette  afwijkingen  op> 

en  voegen  wij  die  samen  met  die  van  bladz.  203  en  204,  zoo 

bedragen  in  het  geheel  de  op  deze  wijze  opgetelde  gelijktijdige 
voortdurende 

Helder. Utrecht. Maastricht 

positieve  afwijkingen  . .  .   3162 3712 4465 

negatieve   afwijkingen. .  .  4356 4528 4272 

en  de  geheele  som  .   . .  .  7518 8240 8737. 

Wij  zien  dus  bewaarheid  voor  de  groote  anomaliën,  zoo  als 

wij  bladzijde  193  opmerkten,  wat  voor  alle  temperatuurswisse- 
lingen geldt :  reeds  binnen  de  grenzen  van  ons  land  bespeurt 

men  den  gematigden  invloed  der  zee,  want  hoe  verder  daar  af, 

des  te  grooter  zijn  alle  schommelingen. 



(Tabel  III). 

Aantal  dagen,  waarop  aan  den  Helder  de  som  der  drie  tcmperatuurwaarnemingen  op  eenen  dag  tot  het  aangewezen  bedrag  is  geklommen, 
van  1  Januari  1845  tot  31  December  1874. 

SOU   »IB   DEIE 

-29 

-27 
—26 

-2S -21 

-19 

-17 1-16 1-18 1-11 

_o 

__7 

_, 
—8 

-, 

+1 

8 6 7 1 

.1 

18 n „ 

12 

8, 

28 

25 

27 

29 

81 

33 

85 

37 30 41 

43 

45 

47 

,0 

SI 

53 

56 

57 

69 

61 

03 

69      71 

73 

75 

77 

70 

81 

33 

85 

8-
 

3') 

01 

—  ■ 
—28 

—24 
—22 

-20 —18 —16 

-»h 

-10 

~S —6 -* —2 

-0 

" 4 8 S 10 u U 16 18 20 22 21 

26 

2S 30 82 34 86 38 

40 

42 

44 

(6 18 50 52 

5.. 

56 58 60 62 64 

66 

„3 

70   1  72 

74 

76 
78 

3,: 

82 

84 

B. 

88 

90 

02 

Januari.  .  . 6 3 7 B B 8 12 16 20 21 20 

21 
28 

26 42 30 45 56 51 

47 

66 77 62 

82 58 

55 

29 

18 

3 2 

Februari  .  . 1 3 1 6 6 6 7 12 

10 

13 14 11 35 

21 

42 

43 69 52 64 66 80 66 69 

76 

38 

17 

13 6 1 2 

Maart   .  .  . 1 ] 1 S 1 2 1 2 ° 26 43 

62 68 

66 110 

87 

100 

79 

58 

67 

66 35 

18 

13 7 4 4 1 

April.  .  .  . 

Mei   

Juni.     .  .  . 

Juli   

Augustus.  . 

September. . 

Oetober.  .  . 

November  . 2 S 2 3 

17 

9 

1 

19 

2 

31 

22 

15 

1 

21 

19 

2 

47 

41 

3 

S 

32 

60 

8 

5 

77 

71 

12 

5 

61 

95 

16 

8 

67 

95 

30 

21 

92 

107 

33 

30 

77 

90 

70 2 

37 

71 

66 

46 2 

2 

63 

66 

44 

68 

10 

3 

77 

58 

77 

64 

17 

5 

105 

52 

43 

79 

28 

11 

108 

41 

17 

77 

44 

7 

1 

25 

88 

13 

27 

8b 

50 

22 

102 

10 

16 

61 

56 

27 

22 

93 

76 

11 

68 

79 

35 

21 

101 

64 

2 

6 

63 

64 

44 

61 

100 

59 

3 

53 

72 

58 

77 

119 

29 

1 

25 

91 

75 

93 

102 

19 

2 

26 

67 

77 

74 

81 

11 

16 

52 

87 

107 

81 

7 

64 

108 

99 

44 

1 

9 

33 

108 

105 
35 

1 

6 

34 

74 

82 

23 

3 

26 

52 

69 

12 

2 

20 

42 

36 

9 

21 

24 

29 

5 

2 

21 

31 

21 

8 

19 

11 

1 

1 

24 

6 

1 

4 

7 4 

3 

1 

2 

2 2 

1 

' 

December.  . 1 7 5 4 16 12 8 21 

16 

30 26 

25 

40 

49 

23 

39 

47 44 

69 83 

91 

66 

64 

51 22 

11 10 

3 1 

Aantal  over 
het    geheele 
jaar   6 1 3 

ia 
7 10 

23 

21 

28 49 

47 

48 

69 63 

103 

135 132 191 

259 

210 252 

357 367 447 

462 

469 

464 

413 

387 

295 

277 

339 

817 

277 343 

362 

881 

386 411 

406 338 

350 

325 291 219 

162 109 

80 

76 

39 

32 

17 

8 4 5 1 , 
Deze  Tabel  behoort  achter  pag.  197. 





(Tabel  VI). 

Gemiddelde  Temperatuurafwijkingen  te  Helder,  Utrecht  en  Maastricht,  voor  iedere  maand  afzonderlijk. 
— 

JANUARI. FEBRUARI. 
MAART. 

APRIL. 

MEI. 

JUNI. 

JULI. AUGUSTUS 
SEPTEMBER 

OCTOBER 

VOVEMBER. 

DECEMBER 

JAAR. 
Hklt.br. te». Maastr. Helder. Utrecht. 

Maastr. 
Heider. 

Utrecht. 
Maastr. 

HELDER. 

Utrecht. 
Maastr. 

Helder. Utrecht. Maastr. Ii  i  hi:n. 

Utrecht. 

Maastr. 
Helder. 

Utrecht. 
Maastr. Helder. Utrecht. Maastr. 

Helder. Utrecht. Maastr. Helder. 

Utrecht. 

Maastr. 

Helder. 
Utrecht. 

Maastr. 

Helder. 

Utrecht. Maastr. 

.1845 

1846 

1847 

1848 
1849 

1850 

0.23 

3.05 

2.12 

3.79 
5. 70 

0.59 
1.98 

0. 89 

1.28 

2.65 1.18 

0.07 

119 

3.34 
8  3? 

134 
1.35 4.36 

8.15 

3  31 

1  41 
l.OS 0.33 

8.01 

0.E6 087 

1.26 
178 

0.67 109 

2.11 

0.32 

3.09 

2.46 

083 ©.77 1.38 3. ©7 

4.66 

019 1.49 

0.63 

0.38 
©94 

1.40 

~ 
002 0.35 

_ 
3.77 

319 _ 
0.86 

0.61 

— 
OO? 

0.54 — 178 3.34 — 
1.64 

0  05 

— 0.56 0.66 — 
0.91 
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OVER  DE  SAMENSTELLING 

EN 

DE  CONSTITUTIE   VAN  HET   PLUMIERAZUUR. 

A.    C.   OUDEMANS   Jr. 

Eenige  jaren  geleden  werd  mij  door  den  heer  Dr.  j.  e.  de  vrij 

ter  hand  gesteld  eene  vrij  aanzienlijke  hoeveelheid  versch  ge- 
droogd melksap  van  plumiera  acutifolia,  door  hem  tijdens  zijn 

verblijf  op  het  eiland  Java  ingezameld.  Ik  beloofde  dit  melk- 
sap te  onderzoeken,  inzonderheid  met  het  oog  op  één  of  meer 

organische  zuren,  die  daarin  in  het  jaar  1862  door  j.  j.  altheer 

waren  gevonden,  doch  omtrent  wier  samenstelling  en  geaardheid 

vooralsnog  niets  met  zekerheid  was  beslist. 

Eerst  nu  vond  ik  den  tijd,  om  de  gedane  belofte  na  te  ko- 

men. Yoorloopige  proeven  deden  mij  vermoeden,  dat  het  in 

water  oplosbare  deel  van  het  melksap  hoofdzakelijk  uit  een 

trioxykaneelzuur  calciumzout  bestond  en  deden  mij  de  hoop 

koesteren,  door  scheikundige  omzetting  te  zullen  komen  tot 

het  verkrijgen  van  een  trioxybenzoëzuur,  waaruit  dan  ten  laatste 

een  wellicht  nog  onbekende  trioxybenzol  zou  kunnen  worden 

afgeleid.  De  verdere  loop  van  het  onderzoek  heeft  het  aanvan- 
kelijk opgevatte  vermoeden  niet  bevestigd.  Ofschoon  uit  dien 

hoofde  de  verkregene  uitkomsten  van  minder  waarde  zijn,  dan 

ik  aanvankelijk  had  verwacht,  komen  zij  mij  toch  belangrijk  ge- 

noeg voor,  om  ze  ter  dezer  plaatse  mede  te  deelen. 

Alvorens  echter  daartoe  over  te  gaan,  zij   het  mij  geoorloofd, 
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een  kort  overzicht  te  geven  van  hetgeen  door  altheer  en  de 

vrij  omtrent  het  melksap  en  de  plant,  van  welke  het  afkom- 

stig is,  wordt  medegedeeld. 

In  het  Geneeskundig  Tijdschrift  voor  Nederl.  Indië  Deel  X, 

(nieuwe  serie  Deel  Y)  blz.  183  en  verv.  vinden  wij  het  ver- 

slag van  een  scheikundig  onderzoek  van  het  meergemelde  melk- 

sap, door  altheer  uitgevoerd,  en  tevens  een  en  ander  omtrent 

plumiera  acutifolia,  waarvan  wij  het  volgende  overnemen : 

//De  plumiera  acutifolia,  Poir.  is  eene  plant,  behoorende  tot 

//de  familie  der  Apocynëen,  die,  ofschoon  naar  opgave  van 

//Amerikaanschen  oorsprong,  evenwel  bijna  allerwege  op  Java, 

//op  de  overige  eilanden  van  den  Soenda- Archipel  en  waarschijnlijk 

//door  geheel  Zuid-Azië  wordt  aangetroffen,  maar  inzonderheid 

//welig  groeit  op  kerkhoven  en  in  het  algemeen  op  kalkrijken 
//bodem. 

//De  naam  van  plumiera  is  aan  dit  geslacht  gegeven  ter  eere 

//en  ter  nagedachtenis  van  charles  plumier  (1646 — 1704)  een 
//Franciscaner  monnik,  die  driemaal  eene  reis  naar  West-Indië 

//ondernam,  om  aldaar  planten  en  dieren  te  verzamelen. 

//De  plumiera  acutifolia  is  een  boomachtig  struikgewas,  dat 

//zelden  hooger  wordt  dan  6  tot  8  ellen,  met  vleezigen  stam, 

//die  zich  veelal  reeds  van  den  grond  af  dichotomisch  verdeelt 

//en  waarvan  de  insgelijks  zeer  vleezige  en  saprijke  takken  slechts 

//aan  de  uiteinden  spaarzaam  bezet  zijn  met  tamelijk  lang  ge- 

//steelde,  smalle,  scherp  toegespitste  8—12  duim  lange,  spiraals- 
//wijze  geplaatste  bladeren,  waardoor  de  plant  een  schermachtig 

//voorkomen  verkrijgt. 

//In  den  bloeitijd  is  zij  bijna  bladerloos :  en  de  schermvormige 

//bloeitoppen  met  hunne  groote,  witte  bloemkroonen  vergoeden 

//dan  door  den  sterk  wel  riekenden  geur,  dien  zij  over  de  graf- 

*)  „Van  de  nagelaten  verzameling  talrijke  uitmuntende  teekeningen  en  nauw- 
keurige beschrijvingen  is  slechts  weinig  bekend  gemaakt.  Op  aanzoek  van 

«vaillant  zijn  van  plu  mier' s  1400  afbeeldingen  418  kopiën,  vervaardigd  door 
*den  vermaarden  schilder  aübüiet,  aan  onzen  boerhaave  gezonden,  waarvan 

*de  beschrijving  later  door  den  Amsterdamschen  hoogleeraar  joan  bdrman  in 

*tien  afleveringen  is  uitgegeven,  onder  den  titel:  c.  plumieri  plantarum  ameri- 

*canarum.  fase.  X,  cur,  j.  bürmanno,  Amst.  et  Lugd.  B.  1755. 
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//heuvelen  verspreiden,  den  onaangenamen  doodschen  indruk,  dien 

//de  overigens  naakte,  ver  uitgestrekte  takken  te  weeg  brengen. 

//De  plant  wordt  door  de  Javanen  sambodja  geheeten;  ook 

//in  het  Soendasch  en  Maleisen  is  de  benaming  bijna  eenslui- 
//dend.  Op  de  Molukken  heet  zij  kembang  goeling  tsoetsjoe. 

//Zoowel  de  bast  als  het  melksap,  waaraan  men  drastische  eigen- 

// sappen  toeschrijft,  worden  door  de  inboorlingen  als  genees- 

//middel  gebezigd,  terwijl,  naar  men  zegt,  op  de  kust  van  Ma- 
//labar  de  wortel  voor  een  doodelijk  vergif  wordt  gehouden. 

//Bij  het  doen  van  insnijdingen  in  den  stam  of  de  takken 

//vloeit  onmiddellijk  een  wit  melksap  in  ruime  hoeveelheid  uit, 

//het  meest  aan  de  uiteinden  der  vleezige  met  bladen  of  bloemen 
//voorziene  takken. 

//In  verschen  toestand  is  het  sap  volkomen  wit,  reageert 

//zuur,  is  reukeloos  en  smaakt  eenigszins  scherp  bitter.  Onder 

//het  mikroskoop  gebracht  vertoont  zich  eene  massa  ronde  bol- 

//letjes  in  gestadige  beweging,  terwijl  na  verdamping  in  de 

//vloeistof  rhombenoctaedrische  kristallen  zijn  waar  te  nemen  met 

//daarvan  afgeleide  vormen.  Heeft  het  melksap  eenigen  tijd 

//gestaan,  zoo  verspreidt  het  eenen  reuk,  die  aan  dien  der 

//bloemen  van  de  plant  herinnert.  Het  schuimt  sterk  op,  wordt 

//alcalisch  en  neemt  eene  roode  kleur  aan.  Nog  langer  bewaard, 

//krijgt  het  den  reuk  van  castoreum,  wordt  steeds  meer  donker- 

//rood  van  kleur  en  zet  een  kristallijn  bezinksel  af,  dat  na  on- 
//derzoek  een  kalkzout  van  een  organisch  zuur  bleek  te  zijn, 

//benevens  een  overvloedig  coagulum  van  eene  stof,  die  eenige 

//eenige  gelijkenis  heeft  met  caoutchouc.  Dit  coagulum  ont- 
// staat  terstond  na  toevoeging  van  een  zuur  aan  het  versche 

//melksap. 

//Het  S.  G.  van  het  melksap  was  gemiddeld  1.03.  Het 

//melksap  bestond  uit  2<3  pCt.  der  bedoelde  caoutchoucachtige 

//massa  en  77  pCt.  van  een  waterachtig  vocht,  hebbende  een 
//S.  G.  van   1.045. 

//Door  toevoeging  van  zuringzmir  ontstond  in  het  geruimen 

//tijd  bewaarde  waterige  vocht  een  overvloedig  bezinksel  van 

//zuringzure  kalk,  waarbij  eenige  vluchtige  zuren  vrij  werden; 

//onder  deze  doet  zich  door  den  kenschetsenden  reuk  al  dadelijk 
//het  valeriaanzuur  herkennen. 
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//De  vaste  bestanddeelen,  die,  na  verdamping  en  gloeiing 

//overbleven,  voornamelijk  uit  koolzure  kalk  bestaande,  wa- 

//ren  vrij  aanzienlijk;  het  kalkgehalte  van  het  sap  bedroeg 

//bijna  2  pCt. 

Het  onderzoek  op  alkaloïden,  door  altheer,  volgens  de  me- 

thode van  stas  verricht,  leverde  negatieve  uitkomsten  op,  geheel 

strookende  met  den  uitslag  der  op  dieren  genomen  toxicologi- 
sche proeven.  Immers  eene  vrij  groote  hoeveelheid  van  den 

goed  verdeelden  wortel,  onder  voedsel  gegeven,  werd  door  hon- 
den zonder  eenig  nadeel  verdragen. 

Daarentegen  meent  altheer,  behalve  de  boven  reeds  vermelde 

vluchtige  vetzuren  in  het  melksap  drie  plantenzuren  gevonden 

te  hebben,  die  hij  door  de  namen  van  cc.  |3  en  /  acidum 

plumiericum  onderscheidt.  Het  eerste  werd  als  eene  bloem- 
koolachtige kristalmassa  afgescheiden  uit  het  reeds  meermalen 

aangehaalde  van  zelf  bezonken  calciumzout,  door  dit  met  kalium- 

carbonaat  te  ontleden,  de  alkalische  gefiltreerde  oplossing  met 

azijnzuur  te  verzadigen  en  daarop  met  basisch  loodacetaat  neer- 
teslaan,  het  uitgewasschen  neerslag  met  zwavelwaterstof  te 

ontleden,  en  eindelijk  de  van  zwavellood  afgefiltreerde  vloeistof 

tot  stroopdikte  te  verdampen.  Hij  beschrijft  het  als  eene  in 

koud  water  eenigszins  moeilijk,  in  kokend  water  en  in  alcohol 

gemakkelijk,  in  aether  en  in  chloroform  moeilijk  oplosbare  stof, 

waarvan  het  calciumzout  in  water  zeer  weinig  en  in  alcohol  in 

het  geheel  niet  oplosbaar  is. 

Acidum  fi-plumiericum  noemt  altheer  eene  stof,  die  door 
zwavelwaterstof  uit  een  loodzout  werd  verkregen,  dat  zich  in 

de  waschwaters  van  het  a-plumierazuur  lood  had  afgezet.  Het 

kristalliseerde  in  den  vorm  van  rhombendodecaeders,  was  ge- 

makkelijk in  water  oplosbaar  en  leverde  een  calciumzout,  dat 

in  water  niet  of  weinig  oplosbaar  was.  De  hoeveelheid  daarvan 

was  uiterst  gering. 

Onder  acidum  y-plumiericum  eindelijk  verstaat  altheer  eene 
niet  kristalliseerbare  zelfstandigheid,  die  uit  het  van  het  bezonken 

calciumzout  afgefiltreerde  vocht  werd  verkregen,  door  dit  met 

basisch    loodacetaat    neerteslaan,  het  neerslag  door  zwavelwater- 
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stof  te  ontleden,  en  de  van  zwavellood  afgefiltreerde  vloeistof 

hij  zachte  warmte  uittedainpen.  De  terugblijvende  bruine 

stroop  schuimde  bij  100°  C.  sterk  op.  Pogingen,  om  deze  stof 
door  omzetting  in  een  calciumzout  te  zuiveren  en  hieruit  weder 

het  zuur  door  zwavelzuur  af  te  scheiden,  gaven  steeds  dezelfde 

negatieve  uitkomst. 

Ten  aanzien  van  de  vluchtige  vetzuren  (valeriaanzuur,  boter- 

zuur  en  azijnzuur),  die  door  altheer  in  het  melksap  als  calcium- 

zouten  waren  gevonden,  wordt  door  hem  de  opmerking  ge- 
maakt, dat  zij  oorspronkelijk  niet  daarin  aanwezig  waren,  maar 

noodzakelijk  ontledingsproducten  moesten  zijn,  die  zich  door  het 

lang  staan  van  het  melksap  hadden  gevormd.  De  moeilijkheid, 

om  eene  eenigszins  ruime  hoeveelheid  van  het  melksap  in  korten 

tijd  te  verkrijgen,  was  oorzaak,  dat  hetgeen  tot  het  onderzoek 

strekken  moest,  soms  weken,  ja  maanden  oud  was.  Bij  het 

destilleeren  der  versch  gekapte  takken  met  verdund  zwavelzuur 

werd  dan  ook  een  nauwlijks  zuur  reageerend  destillaat  ver- 
kregen. 

De  omstandigheid,  dat  altheer  zijn  onderzoek  met  een  al- 
thans ten  deele  bedorven  melksap  verrichtte,  wekt  een  licht 

verklaarbaren  twijfel  op  ten  aanzien  van  de  waarde  der  door 

hem  verkregene  uitkomsten.  Zij  gaf  aan  Dr.  de  vrij  aanleiding, 

om  tijdens  zijn  verblijf  op  Java  het  melksap  op  nieuw  te  on- 
derzoeken, maar  de  ontleding  daarvan,  na  elke  inzameling,  door 

onmiddellijk  verdampen  tot  droogwordens  te  voorkomen. 

Tn  een  schrijven  van  4  Oct.  1869  werd  mij  door  hem  om- 

trent de  door  hem  gedane  waarnemingen  het  volgende  mede- 
gedeeld : 

„Het  na  eene  langdurige  droogte  ingezamelde  versche  melk- 

sap bij  100"  uitgedampt  leverde  30.5  pCt.  vaste  stof  Het 
„melksap  reageerde  zuur  en  al  zeer  spoedig  stremde  het  onder 

„afscheiding  van  eene  caoutchoucachtige  massa.  Door  behan- 
deling met  benzol  werd  het  uitgedampte  melksap  gescheiden 

„in  twee  deelen,  namelijk  in  eene  caontchoucachtige  massa,  die 

yin  benzol   oplostte  en  in  een   in   benzol  onoplosbaar  kalkzout. 

„De  oplossing  in  benzol  bevat  minstens  drie  verschillende 

„stoffen,  namelijk   eene  soort  van  caoutchouc,  eene  kleverige  hars 
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,/cn  eene  kleurlooze  brooze  hars,  die  het  grootste  gedeelte  uit- 

„maakt.  Deze  hars  is  oplosbaar  in  alcohol  en  heeft  een  rechts- 

„  draaiend  vermogen.  Tk  vond  («)j  =  49°  ̂ ^  doch  ben  niet 
„zeker  dat  de  hars  geheel  zuiver  was. 

//Het  in  benzol  niet  oplosbare  gedeelte  van  het  droge  melk- 

„sap  is  hoofdzakelijk  een  kalkzout  van  een  nog  onbekend  orga- 

nisch zuur.  "Wordt  het  met  alcohol  behandeld,  dan  wordt  een  klein 
// gedeelte  daarvan  opgelost.  Bij  uitdamping  laat  de  alcoholische 

„oplossing  eene  geringe  hoeveelheid  terug  van  eene  taaie  stof,  die 

„in  water  oplosbaar  is.  Deze  waterige  oplossing  reageert  sterk 

z/zuur  en  wordt  door  ammonia  geel  gekleurd.  Het  met  alcohol 

,/ behandelde  kalkzout  wordt  door  koken  met  water  volkomen 

„opgelost  en  uit  deze  waterige  oplossing  in  kristallen  afgescheiden. 

„Deze  kristallen  zijn  echter  zeer  onregelmatig.  Men  verkrijgt 

//regelmatige  kristallen,  door  het  zout  op  te  lossen  in  ver- 
,/dund  kokend  azijnzuur  en  de  oplossing  te  laten  bekoelen. 

z/Eene  proef,  om  door  azijnzuur  lood  het  kalkzout  in  een 

z/loodzout  te  veranderen,  ten  einde  uit  dit  laatste  door  zwavel- 

waterstof het  zuur  af  te  scheiden,  mislukte,  omdat  het  mij  bleek, 

„dat  het  neergeslagene  loodzout  zeer  kalkhoudend  was. 

„Het  komt  mij  niet  onwaarschijnlijk  voor,  dat  de  zooge- 

naamde a,  $  en  y  zuren  van  altheer  niets  anders  zijn  dan  het- 

zelfde zuur,  aan  onderscheidene  hoeveelheden  kalk  gebonden. " 

Het  droge  melksap,  dat  ten  bedrage  van  ongeveer  700  gram 

door  Dr.  de  vrij  ter  mijner  beschikking  was  gesteld,  bestond 

uit  harde  afgeronde  stukken  van  eene  donker  bruine  kleur, 

eenige  gelijkenis  hebbende  met  sterk  gedroogd  opium. 
Ten  einde  de  calciumzouten,  die  daarin  voorkwamen,  zoo  min 

mogelijk  door  scheikundige  invloeden  te  wijzigen  heb  ik,  ter 

verwijdering  der  harsen,  het  ruwe  melksap  uitgetrokken  met 

petroleumaether,  waarin  die  stoffen  even  gemakkelijk  opgeno- 
men worden  als  in  benzol.  Wat  bij  de  behandeling  met  pe- 

troleumaether terugbleef,  bestond  hoofdzakelijk  uit  een  donker 

gekleurd  mengsel  van  calciumzouten,  fijne  planten deelen,  en 
eene  bruine  taaie  zelfstandigheid,  waarvan  de  natuur  niet  te 

omschrijven    is,    maar  die  mij  voorkomt  veel  meer  te  gelijken 
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op  eene  humusachtige  clan  op  eene  caautch  olieachtige  stof.  Deze 

bruine  stof  liet  bij  verbranding  eene  aanzienlijke  hoeveelheid 
van  eene  kalkrijke  asch  achter. 

Door  aanhoudend  koken  met  water  werd  eene  lichtgele  op- 

lossing van  calciumverbindingen  verkregen,  die  bij  lang  staan 

kleine  kristalletjes  van  een  zout  afzette,  dat  aan  zijn  vorm  zeer 
gemakkelijk  was  te  herkennen,  en  later  onder  den  naam  van 

f/ Monocalcium-plumieraat"  zal  worden  beschreven.  Daar  de 
oplossing  der  calciumzouten  op  die  wijze  slechts  zeer  langzaam 
tot  stand  kwam,  werd  het  residu  verder  met  zeer  verdund 

azijnzuur  verwarmd,  waarbij  ten  laatste  niets  dan  plantenvezels 
en  de  bovengenoemde  humusachtige  massa  overbleven. 

De  verkregene  oplossingen  werden  met  dierlijke  kool  ont- 

kleurd en  uitgedampt.  Bij  bekoeling  zetten  zich  daaruit  cal- 

ciumzouten van  verschillenden  vorm  af,  die  evenwel  bij  nader 
onderzoek  bleken  tot  hetzelfde  zuur  te  behooren ;  immers  door 

ontleding  met  verdund  zwavelzuur,  schudden  met  aether,  en 

verdamping  der  aetherische  solutie  verkreeg  ik  uit  alle  steeds 

hetzelfde  nader  te  beschrijven  plumierazuur. 

De  laatste  moederloogen  waren  zeer  donker  gekleurd  en  ver- 
toonden het  verschijnsel,  dat  reeds  door  altheer  bij  het  acidum 

/-plumiericum  was  opgemerkt,  namelijk  het  sterk  opschuimen  bij 
voortdurende  verwarming  op  een  waterbad.  De  hoeveelheid 

daarvan  was  te  gering,  om  hare  natuur  door  een  scheikun- 

dig onderzoek  te  kunnen  opmaken.  Door  toevoeging  van  een 

mengsel  van  verdund  zwavelzuur  en  kalium  dichromaat-oplossing 
ontstond  eene  sterke  opbruising  en  bij  bekoeling  zette  zich  eene 

in  kleine  naaldjes  kristalliseerende  stof  af,  die  ook  bij  de 

directe  oxydatie  van  het  tot  de  bovengemelde  calciumzouten 

behoorende  zuur  verkregen  wordt.  Het  komt  mij  niet  onwaar- 
schijnlijk voor,  dat  de  bovengenoemde  laatste  moederloogen  een 

calciumzout  van  een  zuur  glucoside  bevatten,  dat  als  moeder- 
stof  van  de  reeds  vermelde  kristalliseerbare  calciumverbindingen 

(plumieraten)  moet  worden  beschouwd. 

De  afzondering  van  het  zuur  uit  de  verkregene  kristallij ne 

calciumzouten,  dat  wij  voortaan  plumierazuur  zullen  blijven 

noemen,  geschiedt  het  best  op  deze  wijze,  dat  men  de  calcium- 
zouten  door  koken    met    eene   overmaat    van    kaliumcarbonaat 
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ontleedt,  de  oplossing  van  het  kaliumpluraieraat  met  zwavelzuur 

oververzadigt  een  herhaaldelijk  (9 — 12  maal)  met  haar  gelijk 
volumen  aether  schudt.  De  aetherische  oplossingen  geven  bij 

verdamping  een  residu,  dat  spoedig  vast  wordt  en  hoofdzakelijk 

uit  plumierazuur  bestaat.  Door  omkristalliseeren  uit  water 

kan  het  verder  gereinigd  worden. 

Andere  bereidingswijzen  leveren  zeer  onbevredigende  uitkom- 

sten op;  ontleedt  men  een  oplosbaar  plumieraat,  bijv.  een  ka- 

lium-, ammonium-  of  calciumzout  met  loodacetaat,  dan  verkrijgt 
men  wel  is  waar  een  wit  neerslag;  maar  dit  is  geene  zuivere 

loodverbinding  en  bevat  steeds  eene  aanzienlijke  hoeveelheid  van 

het  in  het  oorspronkelijke  plumieraat  voorkomende  metaal. 

Eene  ontleding  van  het  loodpraecipitaat  door  zwavelwaterstof 

levert  dus  geen  zuiver  plumierazuur,  maar  nevens  dit  ook  zure 

zouten,  die  zich  bij  verdamping  der  vloeistof  afscheiden. 

Het  is  hoogst  waarschijnlijk,  dat  het  zoogenaamde  acidum 

^-plumiericum  van  altheer  niets  anders  was  dan  een  dergelijk 
zuur  calciumplumieraat. 

Door  ontleding  van  een  calciumplumieraat  met  zuringzuur 

kan  evenmin  onmiddellijk  zuiver  plumierazuur  verkregen  worden ; 

want  dit  laatste,  eenmaal  afgescheiden,  lost  eene  vrij  aanzienlijke 

hoeveelheid  calciumoxalaat  op,  dat  zich  bij  concentratie  nooit 

geheel  afscheidt,  zoodat  het  kristallijne  plumierazuur  steeds 

calciumhoudend  is.  Alleen  door  uittrekken  van  het  onreine  prae- 

paraat  met  aether  laat  zich  het  calciumoxalaat  verwijderen. 

Ik  ga  nu  over  tot  de  beschrijving  van  het  plumierazuur  en 

van  eenige  zijner  verbindingen. 

Plumierazuur  C,  0  H,  0  05 

(a-Pl umierazuur  van  altheer.) 

Het  plumierazuur  scheidt  zich  uit  eene  warme  geconcentreerde 

oplossing  in  water  af  in  den  vorm  van  uiterst  kleine,  onder 

het  mikroskoop  duidelijk  zichtbare  kristalhoopjes.  Het  is  zoo 

weinig  in  koud  water  oplosbaar,  dat  eene  zeer  geconcen- 

treerde oplossing  bij  bekoeling  bijna  geheel  schijnt  te  stollen 

en  veel  op  een  met  water  aangelengd  wit  poeder  gelijkt.  Bij 

langzame  kristallisatie  uit  verdunde  vochten  scheiden  zich  on- 

duidelijk kristallijne  korsten  af.  In  alcohol  lost  het  zeer  gemak- 



(  215  ) 

keiijk  op,  in  aether  tamelijk  gemakkelijk  maar  langzaam ,  in 

chloroform  zeer  moeilijk. 

Het  smelt  bij  139°  *  C,  en  wordt  bij  verdere  verhitting 
ontleed.  Hierbij  ontwikkelen  zich  water  en  azijnzuur  en  later 

dampen  van  eene  dikke  olieachtige  vloeistof,  die  alle  physische 

eigenschappen  van  cinnamylhydruur  vertoont. 

De  analysen  van  het  herhaaldelijk  uit  water  gekristalliseerde 

zuur  leverde  de  volgende  uitkomsten  op: 

l)  0. 3265  gr.  van  het  zuur  gaven  0.6801  gr.  C02  en  0.1511  gr.  HSÜ 

2)  0.2926  gr. //     // //        // 0.6133  // // //   0.1350  //     // 

3)  0.3198  gr. //     // //        // 0.6680  // u //   0.1468   //     » 

Alzoo : 

C 

i) 

56.9 

Gevonden, 

2) 

57.1 

3) 

56.9 

Formule  n  (C2H20) 

57.1 

H 5.1 5.1 
5.1 4.8 

De  verkregene  cijfers  komen,  zooals  men  ziet,  met  de  sa- 

menstelling van  alle  zuren  overeen,  wier  moleculairgewicht 

nXC2H,0  bedraagt.  Uit  het  onderzoek  der  zouten  volgt 
intusschen  met  groote  waarschijnlijkheid,  dat  de  ware  formule 

van  het  pi  umierazuur  is  C1  0  H,  0  05  ;  deze  uitkomst  wordt  nog 

bevestigd  door  de  resultaten  van  het  onderzoek  naar  de  pro- 

ducten van  ontleding  en  verandering,  die  uit  het  plumierazuur 

onder  den  invloed  van  onderscheidene  agentia  worden  gevormd. 

Plurnierazure  zouten. 

De  bereiding  van  plumieraten  van  vaste  samenstelling  levert 

eigenaardige  bezwaren  op  en  dit  laat  zich  gemakkelijk  uit  de 

scheikundige  natuur  van  het  zuur  zelf  verklaren.  Een  verge- 

lijkend onderzoek  van  onderscheidene  plumieraten  heeft  mij  ge- 

*)  De  bepaling  van  het  smeltpnnt  leverde  eenige  moeilijkheden  op,  omdat  het 
zuur  even  daarboven  ontleed  werd  en  na  smelting  niet  onveranderd  was  gebleven. 
De  methode  met  haarbuisjes  kon  hier  das  niet  worden  gevolgd.  Ik  nam  zeer 

dunne  kleine  aan  net  eene  einde  gesloten  glazen  buisjes,  aan  wier  binnenwand 

zich  door  het  verdampen  van  eene  actherische  oplossing  kleine  kristalletjes  had- 

den afgezet,  sloot  die  buisjes  los  met  eene  kurk  en  plaatste  ze  in  een  bad  van 
paraffine,  die  gestadig  met  een  thermometer  geroerd  werd. 
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leid  tot  de  overtuiging  dat  in  de  molecule  Cj  öH10O5  8  hy- 

droxyl-groepen  en  één  carboxylgroep  moeten  voorkomen.  Ik 

heb  namelijk  zouten  kunnen  verkrijgen,  waarin  '/l0,  2/10,  3/io  en  */io 
van  de  in  het  zuur  voorkomende  waterstof  door  metalen  was  ver- 

vangen ;  beschouwt  men  deze  als  afleidingsproducten  van  1  mo  • 

lecule  zuur,  waartegen  zoover  ik  weet  geene  bedenkingen  be- 

staan, dan  moeten  2  zuurstofatomen  tot  de  carboxyl-groep  en 

3  tot  hydroxyl-groepen  behooren. 

letrakaliumplumieraat. 

ci  o  H6  K4  O10  +  3  H2  O. 

Deze  verbinding  ontstaat,  wanneer  men  plumierazuur  met 

eene  overmaat  van  kaliumcarbonaat-oplossing  verwarmt,  de 
vloeistof  tot  stroopdikte  indampt  en  nu  eenigen  tijd  onder  een 

exsiccator  laat  verblijven.  Er  vormen  zich  langzamerhand  vrij 

groote  kristallen,  waarvan  de  vorm  moeilijk  is  te  herkennen. 
Aan  zeer  kleine  kristalindividuën  nam  ik  onder  het  mi- 

kroskoop  duidelijk  den  in  Tig.  1  afgebeelden  vorm  waar,  die 

tot  het  monoklinische  systeem  behoort  en  de  combinaties 

oo  P,  oo  P  oo  en  OP  vertoont. 

Het  bedoelde  kaliumzout  is  zeer  gemakkelijk  in  water  op- 

losbaar en  vertoont  groote  neiging  om  aan  de  lucht  te  ver- 
vloeien. Het  geeft  aan  gekristalliseerd  calciumchloried  in  dit 

opzicht  weinig  of  niets  toe. 

F.  De    samenstelling   van    het    zout 
werd  opgemaakt   uit   de  uitkomsten 

van  de  volgende  analyse: 

0.2786   gram  van  het  kaliumzout 

verloren  bij  drogen  op  16  0°C.  0.0434 
gr.  water  en  bij  hoogere  temperatuur 

niets  meer.     Het  residu  leverde  0.19 20gr.  K  Cl. 

Alzoo : 

Gevonden.  Berekend. 

H80  12.3  12.9 
K  37.2  37.6 
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Diammonium-  en    Triammoniumplumieraat. 

Wanneer  plum  ierazuur  in  eene  geringe  overmaat  van  ammonia 

wordt  opgelost,  de  vloeistof  zachtjes  wordt  uitgedampt  en  onder 

een  droogklok  wordt  weggezet,  vormen  zich  somtijds  klinoë- 

drische  kristallen  van  een  zeer  gemakkelijk  oplosbaar  en  ver- 
vloeiend zout.  dat  noodzakelijk  eene  triammoniumverbinding 

moet  zijn,  omdat  het  door  ontleding  met  zilvernitrast  een  tri- 

zilverplumieraat  geeft  (zie  later). 
Laat  men  de  kristallen  onder  den  exsiccator  boven  zwavel- 

zuur staan,  zoo  verdwijnen  ze  weer  en  het  residu  droogt  ein- 
delijk tot  eene  amorphe  gomachtige  massa  op.  Deze  verandering 

berust  op  den  overgang  van  het  triammoniumzout  in  eene 

diammonium  verbinding ;  het  amorphe  residu  geeft  namelijk,  met 

zilvernitraat  ontleed,  een  wit  dizilverplumieraat   (zie  later). 

Hemicalciumplumieraat . 

C10H9oaO5  +2HaO. 

Deze  verbinding  werd  synthetisch  verkregen  door  het  samen- 

brengen van  1  molecule  plumierazuur  en  1  molecule  monocal- 

ciumplumiera^t  in  waterige  oplossing.  Bij  verdamping  der  zoo 

verkregen  vloeistof  zetten  zich  zeer  fraaie  kristalletjes  af,  die 

zich  onder  het  vergrootglas  voordeden  als  rozetten,  uit  hexago- 
nale pinakoïden  bestaande.  De  analyse  van  het  zout  leverde  de 

volgende  uitkomsten  op : 

0.4630  gram  kalkzout  verloren  bij  drogen  op  120°  C 

0.0334  gr.  bij  verder  verhitten  op  160°  C.  nog  0.0295  gr.  H,  O 

en  gaven  later  0.0875  gr.  CaC08. 
Hieruit  vindt  men  : 

Gevonden. Berekend. 

HÉ0 13.6 13.6 

Ca 7.6 7.6 

De  oplosbaarheid  van  het  zout  in  koud  water  is  gering,  na- 

melijk V20o  (^0°  O.)  In  kokend  water  lost  het  echter  gemak- 
kehjker  dan  de  andere  calciumverbindingen  van  het  plumiera- 

zuur op. 
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Monocalciump  lumieraat. 

Cl0  H8  Ca  05  +  5H,  O. 

Deze  merkwaardige  verbinding  is  als  zoodanig  in  het  melk- 

sap van  plumiera  acutifolia  aanwezig ;  immers  een  proefje 

daarvan,  met  petroleumaether  uitgetrokken,  laat  een  overschot 

achter,  waarin  het  monocalciumzout  aan  zijn  eigenaardigen 

kristalvorm  onder  het  mikroskoop  te  herkennen  is.  Deze 

wordt  door  altheer  verkeerdelijk  tot  het  regulaire  systeem 

gebracht;  naar  het  oordeel  van  mijn  ambtgenoot  behrens, 

die  de  goedheid  had,  het  beeld  van  een  zeer 

%s'  *  zuiver    kristal    met    behulp    van    de  camera  lu- 
JP«  cida  af  te  teekenen,  behooren  de  kristallen 

tot  het  rhombische  stelsel  en  vertoonen  zij 

de  combinaties  xP,  00P00,  PooenOP  (zie 
fig.  2.) 

Het    zout  is    in    water    van    20°  C,   slechts 
voor   V400'    maar    ̂ n    kokend  water  eenigszins 

gemakkelijker  oplosbaar.  Het  vertoont  eene  groote 

neiging,    om  oververzadigde  oplossingen   te   vormen;  uit  de  bij 

kookhitte   verzadigde  solutie  toch  zetten    zich   menigmaal  eerst 

na  zeer  langen  tijd  kristalletjes  van  het  zout  af. 

De  analyse  van  het  zout  leverde  de  volgende  uitkomsten  op: 

1)  0.5795  gr.  van  het  zout  verloren  bij  drogen  op  120°  C.  0.1354 
gr.  H20  en  gaven  0.1766  gr.  Ca  C03. 

2)  0.6443  gr.  zout  verloren  bij  drogen  op  120°C  0.1852gr  H2  O. 
3)  0.7416  gr.  zout  verloren  bij  drogen  opl60°C  0.1852gr.H2O. 

4)  0.3486    gr.    op    160°    gedroogd  calciumzout  gaven   0.1412 
gr.  CaCOs. 

5)  0.5048    gr.    op    120°  gedroogd  zout  gaven  bij  verbranding 
met  PbCr04    0.8612  gr.  C02   en   0.1660  gr.  H2  O. 

6)  0.4962    gr.   op  160°  gedroogd    zout  gaven   bij  verbranding 
met  PbCr04   0.8634  gr.   C02   en  0.1678  gr.  H2  O. 

7)  0.3382   gr.    op    160°  gedroogd  zout  gaven  bij  verbranding 
met  PbCr04   0.5914  gr.  C02    en  0.1164  gr.  H2  O. 

Deze  uitkomsten  bewijzen,  dat  het  monocalciumzout  5  mole- 

culen kristalwater  bevat,  maar  op  120°  daarvan  slechts  41/, 

mol.    verliest    en  zelfs  bij  drogen  op  160°  C    hardnekkig  een 
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weinig  water  terughoudt.    Duidelijk  springt  dit  in  het  oog  bij 

het  inzien  van  het  volgende  overzicht: 

Gevonden.     Berekend. 

1)     2)     3)     4)     5)     6)     7)    Ci0H8CaOs+5H2O  Ci0H^Ca(Vr§H2O  C10H8CaO» 

HaO  23.4  23.5 i  — . 

_ 4iH20=23.9 

mm 

H,0 24  9 

46.5  47.4  47.7 

5H30=26.6 

46.8 

— 

C , 48.4 

H _    _ — — 
3.7 

3.3 
3.5 

— 3.5 

3.2 

Ca 12.2  — — 16.2 - ~* _— 
11.9 ■— * 16.2 

Hemiolocalciumplumieraat . 

C14H7Caca05  +  j*j*>° 
Van  deze  zouten  werd  dat  met  4  moleculen  kristalwater  door 

bekoeling  van  eene  oplossing  bij  aanwezigheid  van  eene  over- 

maat van  kalk  verkregen.  Het  vormde  kleine  dikke  prismaas. 

De  analyse  gaf  de  volgende  uitkomst  : 

0.4004  gr.  zout  verloren  bij  drogen  op  160°  C  0.0874  gr. 
H20  en  gaven  0.1756  gr.  CaC03. 

Gevonden.  Berekend. 

H20  21.8  21.3 
Ca  17.6  17.7 

Het  zout  met  5  moleculen  kristalwater  werd  bij  het  uitkoken 

van  de  ruwe  calciumplumieraten  éénmaal  in  den  vorm  van 

lange  witte  naalden  verkregen. 

De  analyse  van  deze  verbinding  leverde  de  volgende  resultaten: 

0.4278  gr.  zout  verloren  bij  drogen  op  160°  C  0.1102  gr. 
H20  en  gaven  0.1763  gr.  Ca  C03. 

Gevonden. Berekend, 

H,0 
25.7 25.3 

Ca 16.5 16.8 
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Dizilverplumieraat. 

Deze  verbinding  wordt  verkregen  door  dubbele  ontleding  van 

diammoniumpl umieraat  (zie  boven)  met  zilvernitraat.  Zij  vormde 

een  wit  kristallijn,  in  water  uiterst  moeilijk  oplosbaar  poeder, 

dat  aan  de  lucht  gedroogd  op  100°  C  geen  water  verloor,  maar 
waarschijnlijk  toch  één  molecule  water  gebonden  bevatte. 

Daar  de  verbinding  zich  reeds  bij  drogen  op  120°  C.  sterk 

begon  te  kleuren  en  bij  verhitting  op  160°  reeds  voor  een 

goed  deel  was  ontleed,  werd  het  bij  100°  C.  gedroogde  zout 
in  een  platinascheepje  aan  de  analyse  onderworpen. 

De  uitkomst  daarvan  was  de  volgende: 

0.3908  gr.  van  het  zout  gaven  0.3908  gr.  C  02  ,  0.0728 

gr.  H20  en  0.2004  gr.  Ag. 

Berekend. 

Gevonden.  C10HsAg2Ü5        C10fis  Ag2Ü5 -f  HaO 
C  26.9  28.3  27.1 

H  2.6  1.7  2.3 

Ag       50.1  50.0  49.0 

1  rizilverp  lumieraat . 

C10H7Ag3O5  +HH.O. 

De  bereiding  van  dit  zout  geschiedde  evenals  die  van  het 

voorgaande,  namelijk  door  ontleding  van  een  triammonium- 
plumieraat  (zie  boven)  door  zilvernitraat.  Plet  vormde  een  wit 

kristallijn  lichaam,  dat  zich  bij  langzame  bekoeling  van  eene 

warme  oplossing  als  eene  verzameling  van  concentrisch  gegroe- 

peerde naalden  voordeed. 

Het  luchtdroge  zout  verloor  op  100°  C.  1.3  pCt.  water 

(0.0119  gr.  op  0.9008  gr.  zout).  Van  het  op  100°  C.  ge- 
droogde zout  gaven  0.4597  gr.,  in  een  platinascheepje  verbrand, 

0.3701  gr.  GO,  en  0.0682  gr.  Eï2  O  (De  zilverbepaling  mis- 
lukte door  spatten). 

0.4309  gr.  van  het  op  100°  C.  gedroogde  zout  gaven  verder 
0.2532  gr.  Ag. 
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Ook    dit   zilverzout   schijnt   alzoo   bij   100°  C.  één  molecule 
water  te  bevatten. 

c 

Gevonden 

1)                  2) 

21.9 

Berekend  naai  C,0  H7 

21.9 

H 1.7 — 1.7 

Ag. — 58.6 59.0 

Behalve  de  hiervoren  beschreven  zouten  heb  ik  nog  getracht, 

de  samenstelling  na  te  gaan  van  een  cadmium-  en  van  een 
koperzout,  die  door  den  heer  Dr.  de  vrij  waren  bereid  en  zich 

beide  geheel  als  homogeen  onder  het  mikroskoop  vertoonden. 

Het  koperzout  verloor  op  130  C°.  slechts  3.1  pCt.  water 
en  bevatte  volgens  de  analyse  17.5  pCt.  Cu.;  het  cadmium» 

zout  verloor  bij  drogen  op  140°  C.  9.6  pCt.  water  en  bevatte 
25.0  pCt.  Cd. 

Het  is  niet  mogelijk,  op  deze  cijfers  eenvoudige  formulen 

aan  te  sluiten,  en  het  schijnt,  dat  deze  zouten  niettegenstaande 

hun  homogeen  uiterlijk,  mengsels  van  twee  of  meer  verbin- 
dingen zijn. 

Verschijnselen  bij  de  oxydatie  van  het  plumierazuur  door 

chroomzuuur.     Vorming  van  een  aromatisch  zuur 

C9  H8  04    (Dioxykaneelzuur?) 

Wordt  eene  oplossing  van  plumierazuur  met  zwavelzuur  en 

kaliumdichromaat  samengebracht,  zoo  heeft,  zelfs  bij  tamelijk 

groote  verdunning,  reductie  van  het  chroomzuur  plaats.  Er 

scheidt  zich  een  moeilijk  oplosbaar  in  klinoedrische  naaldjes 

kristalliseerend  aromatisch  zuur  af,  dat  meestal  door  een  gering 

chromiumgehalte  geelachtig  of  groenachtig  gekleurd,  doch  in 

zuiveren  toestand  geheel  wit  is. 

Heeft  de  oxydatie  in  geconcentreerde  oplossingen  plaats  of 

ondersteunt  men  de  scheikundige  werking  door  verwarmen, 

zoo  heeft  sterke  opbruising  en  ontwikkeling  van  kooldioxyd 

plaats.    Dit  feit  in  verband  met    de   aanzienlijke  opbrengst  aan 
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moeilijk  oplosbaar  product  bracht  mij  op  bet  vermoeden,  dat 

dit  laatste  uit  het  plumierazuur  moet  ontstaan  onder  gelijktijdige 

vorming  van  mierenzuur. 

Om  mij  hieromtrent  te  vergewissen  verhitte  ik  eene  kleine 

hoeveelheid  plumierazuur  (1|  gram.)  met  eene  beperkte  hoeveel- 
heid kaliumdichromaat  en  verdund  zwavelzuur  in  eene  retort, 

ving  het  bij  koking  overgaande  destillaat  op  en  zocht  daarin 

naar  mierenzuur.  Deze  verbinding  kon  daarin  met  voldoende 

zekerheid  worden  aangetoond  door  de  reactie  tegenover  kwik- 
oxjd  en  tegenover  ammoniacale  zilveroplossing.  Wanneer  een 

deel  van  het  destillaat  met  baryt  werd  uitgedampt  en  later  met 

eenigszins  verdund  zwavelzuur  werd  overgoten,  ontwikkelde  zich 

duidelijk  de  reuk  van  mierenzuur.  De  hoeveelheid  materiaal, 

die  ik  bezat  was  niet  voldoende  *,  om  de  aanwezigheid  van 
mierenzuur  nog  door  de  analyse  van  een  of  ander  formiaat  te 

bevestigen. 

Wat  nu  het  boven  bedoelde  moeilijk  oplosbare  zuur  betreft, 

ik  zuiverde  het,  door  het  met  ammonia  in  overmaat  uit  te 

dampen,  het  terugblijvende  met  water  en  een  weinig  ammonia 

in  oplossing  te  brengen,  de  vloeistof  van  afgescheiden  chromium- 

hydraat  af  te  filtreeren  en  daarna  door  verdund  zwavelzuur  tus- 

schen  twee  horlogieglazen  te  sublimeeren  en  uit  verdunden  al- 
cohol om  te  kristalliseeren - 

Het  zoo  gereinigde  product  is  in  water  moeilijk,  in  alcohol 

en  aether  gemakkelijk  oplosbaar.  Het  smelt  bij  eene  zeer  hooge 

temperatuur  (boven  240u  C.)  en  sublimeert  onveranderd  in  den 
vorm  van  fijne  aaneengeschakelde  naaldjes. 

De  analyse  der  verbinding  leverde  het  volgende  resultaat  op : 

1)  0.2230  gr.  van  het  zuur  gaven  0.4948  gr.  C02  en  0.0854  gr.  H20 

2)0.3091 
//    // 

// 
//        // 0.6722 

// 

//    //   0.1237   ¥     » 

3)0.1720 //    // 

// 

//        // 0.3739 // //    //  0.0050  »     h 

Alzoo : 

C 

i) 

59.2 

Gevonden. 

2) 

59.2 

3) 

59.3 

Berekend. 

C9H8Oé      CHH10O, 

60.0           59.5 

H 4.1 4.4 4.2 4.4             4.5 

*)  Uit  den  geheelen  voorraad  aan  melksap  had  ik  slechts  ongeveer  50  grm.  zui- 
vere calciumzouten  verkregen,  overeenkomende  met  ongeveer  30  grm.  plumierazuur. 
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Op  de  gevondene  cijfers  laten  zich  onderscheidene  formulen 

berekenen,  zoo  onder  anderen  de  formulen  C9  H  8  O  4  en  C , ,  H10O5, 
waarvan  de  laatste,  wat  procentische  samenstelling  betreft,  beter 

nog  dan  de  eerste  met  de  uitkomsten  der  analyse  strookt.  Houdt 

men  echter  in  het  oog,  dat  de  onderzochte  stof  een  afbrekings- 
product van  het  plumierazuur  is,  zoo  kan  van  eene  formule  met 

C,  ,  wel  geen  sprake  zijn  en  wint  daarentegen  de  formule 

C9  H8  04   aan  waarschijnlijkheid. 
Daar  het  mij  zeer  wenschelijk  voorkwam,  die  formule  door 

de  analyse  van  een  of  meer  zouten  te  bevestigen,  heb  ik  de 

uiterste  kleine  hoeveelheid  van  het  praeparaat-,  dat  ik  nog  be- 
zat, tot  zouten  van  vaste  samenstelling  trachten  te  verwerken. 

Na  eenige  mislukte  pogingen  ben  ik  er  in  geslaagd  een  paar 

zilverzouten  te  verkrijgen,  waarvan  de  samenstelling,  naar  mij 

voorkomt,  omtrent  de  formule  van  het  zuur  nauwelijks  eenigen 

twijfel  overlaat. 

Het  eerste  zout  wordt  verkregen  door  het  zuur  in  overmaat 

van  ammonia  op  te  lossen  en  de  oplossing  tot  droogwordens 

te  verdampen,  het  overschot  weder  in  water  op  te  lossen  en 

nu  met  zilvernitraat  neer  te  slaan.  De  samenstelling  van  dit 

zout  beantwoordde,  zooals  de  uitkomst  der  analyse  bewees, 

nagenoeg  aan  de  formule  C9  H6  Ag^  04  ;  wel  is  waar  is  het 

koolstofgehalte  te  laag  en  het  zilvergehalte  te  hoog,  maar  dit 

laat  zich  gemakkelijk  verklaren  uit  de  moeilijkheid  om  langs 

den  aangewezen  weg  een  ammoniumzout  van  vaste  samenstelling 

te  verkrijgen.  In  elk  geval  zijn  de  uitkomsten  der  analyse 

voldoende  om,  in  verband  met  de  analyse  van  het  volgende 

zilverzout,deaangenomene  samenstelling  van  een  zout  C9  H6  Ag204 
te  wettigen. 

0.4203  gr.  zout,  op  120°  gedroogd  en  in  een  platina- scheepje 
verbrand,  gaven  0.4471  gr.  C02,  0.0630  gr.  H2  O  en  0.2201 

gr-  Ag. 

Gevonden. Berekend  naar  C9HcA204. 

c 29.0 27.4 

H 1.6 
1.5 

Ag 

52.4 54.8 

Het    tweede    zilverzout    werd    verkregen,    door  het  zuur  met 

VES6L.    TH    1IEDED.    AFD.    NATUUR*,    2de   REEKS.    DEEL   IX.  15 
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eene  zwakke  overmaat  van  kaliuincarbonaat  en  water  samen  te 

brengen,  de  vloeistof  te  con centreeren  en  het  na  eenigen  tijd 

uitgekristalliseerde  vezelachtige  zout  door  persen  tusschen  papier 

van  de  moerloog  te  bevrijden,  voorts  in  water  op  te  lossen  en 
met  zilvernitraat  neer  te  slaan. 

0.4064  gram  van  het  aldus  verkregen  zilverzout,  op  120°  ge- 
droogd en  in  een  platinascheepje  verbrand,  gaven  0.3178  gr. 

C09,   0.0512  gr.  H20  en  0.2604  gr.  Ag. 

Gevonden. Berekend  naar  CsH5Ag304 

c 21.3 21.3 
H 1.4 1.0 
Ag 

64.0 64.6 

De  samenstelling  der  beide  zilverzouten  toont  tevens  aan,  dat 

in  het  zuur  C9  H8  04  ,  hoogstwaarschijnlijk  één  carboxylgroep 

en  twee  aan  koolstof  direct  gebonden  hydroxylgroepen  voor- 
komen ;  eene  uitkomst  die  het  vermoeden  wettigt,  dat  men  hier 

met  een  dioxykaneelzuur,  een  oxyparacumaarzuur  of  dergelijke 

verbinding  te  doen  heeft. 

Verschijnselen  lij  de  vjerlcing  van  natriumamalgama  en  water 

op  het  plumierazuur.  JDi/igdroplumierazuur  C,  0  Hj  2  05. 

De  voor  het  plumierazuur  en  voor  het  daaruit  door  oxydatie 

ontstaande  product  gevonden  samenstelling  maakte  het  waar- 

schijnlijk, dat  beide  tot  de  zoogenaamde  onverzadigde  verbin- 

dingen moesten  behooren;  en  onder  den  invloed  van  waterstof 

in  statu  nascenti  in  andere  zuren  moesten  kunnen  overgaan, 

die  H2   meer  dan  de  moederstof  bevatten. 
Het  bleek  mij  dan  ook  inderdaad,  dat  beide  stoffen  in  wate- 

rige oplossing  door  natriumamalgama  werden  veranderd.  De 

geringe  hoeveelheid  van  het  zuur  C9  H8  04  die  ik  nog  bezat, 

liet  mij  niet  toe,  daarmede  verder  afdoende  proeven  te  doen  en 

daarom  bepaalde  ik  er  mij  toe,  de  reactie  van  waterstof  op  het 

plumierazuur  zelf  met  zekerheid  aan  te  toonen. 
De  reactie  heeft  veel  moeilijker  plaats  dan  bij  het  kaneelzuur 

en  aanvankelijk  wanhoopte  ik  er  aan,  ze  tot  stand  te  brengen; 
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eene  matig  geconcentreerde  oplossing  van  plnmierazuur,  eenige 

dagen  boven  eene  laag  natrium-amalgama  staande,  verandert 
bijna  niet  en  de  uittrekking  van  het  aangezuurde  vocht  met 

aether  levert  bijna  niet  anders  dan  het  onveranderde  plurnier- 
zuur.  Om  de  beoogde  omzetting  te  doen  plaats  grijpen,  is 

het  noodig,  dat  men  de  vloeistof  en  het  amalgama  dagen  ach- 
tereen op  een  waterbad  verwarmt,  en  dan  nog  is  het  moeilijk, 

om  de  laatste  sporen  van  plumierazuur  te  verwijderen 

Is  intusschen  de  hoofdmassa  van  dit  laatste  omgezet,  zoo  laat 

zich  het  hydrozuur  door  ̂ efractioneerd  schudden  van  de  aange- 

zuurde vloeistof  met  kleine  hoeveelheden  aether  van  de  nog 

onveranderd  geblevene  moederstof  scheiden.  De  eerste  aetheri- 

sche  oplossingen  bevatten  het  plumierazuur,  de  latere  alleen  of 

bijna  uitsluitend  het  hydrozuur.  Dit  laat  zich,  nadat  liet  bij 

verdamping  van  het  oplosmiddel  is  achtergebleven,  dadelijk  van 

het  plumierazuur  onderscheiden.  Het  vormt  namelijk  eene  stroo- 

perige  en  bij  verder  uitdrogen  eene  vernisachtige  massa,  die  zeer 

langzaam  kristallijn  wordt,  somtijds  eerst  in  het  verloop  van  een 

paar  dagen.  Meestal  beginnen  zich  op  de  oppervlakte  van  het 

schaaltje,  waarover  de  taaie  massa  is  uitgespreid,  kleine  in  één 

punt  samenkomende  kristalnaaldjes  te  vertoonen,  die  zeer  lang- 
zaam voortsroeien,  totdat  eindelijk  alles  nagenoeg  geheel  in 

eene  vaste  massa  is  veranderd,  die  door  sterk  persen  tus- 

schen  filtreerpapier  van  eene  geringe  hoeveelheid  eener  aanhan- 

gende kleverige  stof  kan  worden  bevrijd.  Door  omkristallisee- 

ren  uit  eene  kleine  hoeveelheid  water,  waaruit  zich  bij  lang- 
zame uitdamping  de  verbinding  weder  afscheidt,  laat  deze  zich 

dan  verder  zuiveren. 

De    uitkomst   der    analyse    bewijst,  dat  de  verbinding  inder- 
daad aan  de  samenstelling  C,0Hl2O5    beantwoordt. 

0.1109  gram  der  stof  gaven  namelijk    0.2300  gr.  G  O,    en 

0.0602  gr.  H2  O. 

Gevonden. Berekend  naar  C|0H1;>08 

c 56.6 56.6 
H 6.0 5.7 

Het    dihydroplumierazuur   is,   in    tegenstelling  van  het  plu- 

i$* 
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mierazuur,  in    koud  water  zeer  gemakkelijk   oplosbaar,   eveneens 
in  alcohol  en  aether. 

Het  is  mij  niet  mogelijk  geweest,  om  het  smeltpunt  van 

het  zuur  nauwkeurig  te  bepalen,  omdat  het  boven  100° 

C.  allengs  taai  wordt.  Bij  120°  C.  is  het  echter  geheel  ge- 
smolten. Ik  ben  er  niet  geheel  zeker  van,  of  niet  eene  kleine 

hoeveelheid  van  een  bijmengsel  op  dit  smeltpunt  van  grooten 

invloed  is,  want  het  is  mij  ééns  voorgekomen,  dat  een  zeer 

zuiver  gedeelte  onmiddellijk  na  bekoeling  vast  werd  en  in  eene 

kristallijne  massa  overging. 

Verschijnselsn  bij  de  droge  destillatie  van  het  plumierazuur. 

Bij  de  beschrijving  van  de  eigenschappen  van  het  plumiera- 
zuur  is  reeds  opgemerkt,  dat  het  door  droge  destillatie  in  dier 

voege  wordt  ontleed,  dat  er  azijnzuur  en  eene  in  alle  opzich- 
ten met  kaneelolie  overeenkomende  vloeistof  werden  gevormd. 

Tot  mijne  groote  teleurstelling  heb  ik  niet  genoeg  materiaal  ter 

mijner  beschikking  gehad,  om  de  onder  den  invloed  van  ver- 

hoogde temperatuur  optredende  stoffen  nategaan  en  hare  na- 
uur  met  volkomen  zekerheid  uit  te  maken.  Ik  moet  mij  dus 

bepalen  tot  de  mededeeling  van  hetgeen  ik  omtrent  den  gang 

der  ontleding  heb  kunnen  waarnemen. 

Plumierazuur  in  eene  retort  verhit  begint  boven  het  smelt- 

punt al  spoedig  damp-  en  gasbellen  te  ontwikkelen.  Er  des- 
tilleert eerst  een  volkomen  helder  vocht  over,  dat  zeer  sterk 

naar  azijnzuur  riekt  en  inderdaad  uit  niets  anders,  dan  uit  dit 

zuur  met  water  verdund  schijnt  te  bestaan.  Mierenzuur  kon 

in  dit  vocht  niet  worden  aangetoond. 

Bij  verdere  verhitting  begint  de  inhoud  van  de  retort  zich 

meer  en  meer  te  kleuren;  er  ontwikkelen  zich  eerst  dampen 

van  eene  moeilijk  vluchtige  olie,  die  geheel  den  reuk  van 

kaneelolie  heeft ;  nog  later  verdichten  zich  geringe  hoeveelheden 

van  eene  stof,  die  zeer  spoedig  kristallijn  wordt  en  zich  daar- 
door reeds  als  een  geheel  ander  lichaam  dan  de  eerstkomende 

olieachtige  stof  doen  kennen.  Er  blijft  eindelijk  eene  zeer  ruime 

hoeveelheid  kool  in  de  retort  terug. 



[   227   ) 

Ik  heb  mij  alle  moeite  gegeven,  om  te  bewijzen,  dat  de  be- 
doelde olie  inderdaad  cinnamylhydruur  was,  maar  het  is  mij 

niet  mogen  gelukken.  De  hoeveelheid  er  van  was  zoo  gering, 

dat  aan  eene  analyse,  of  aan  eene  reiniging  van  het  product 

niet  te  denken  viel.  Bij  verhitting  met  kaliumdichromaat 

en  zwavelzuur  werd  het  in  een  kristallijn  zuur  omgezet,  waar- 
van ik  alweder  niet  heb  kunnen  uitmaken  of  het  inderdaad 

benzoëzuur  of  kaneelzuur  was;  dit  zal  niemand  verwonde- 

ren, die  bedenkt,  hoezeer  de  physische  eigenschappen  van  der- 
gelijke stoffen,  vooral  die  van  het  benzoëzuur  door  geringe 

bijmengselen  worden  gewijzigd.  Evenals  cinnamylhydruur  werkte 

ook  de  bedoelde  olie  reduceerend  op  eene  ammoniacale  oplossing 
van  zilvernitraat. 

Een  enkele  maal  heb  ik  bij  verhitting  afzonderlijke  gedeel- 
ten van  het  destillaat  waargenomen,  die  den  reuk  bezaten  van 

benzophenon. 

Verschijnselen  bij  het  smelten  van  plumierazuur  met 

eene  overmaat  van  kaliumhydroxyd. 

Bij  het  smelten  van  plumierazuur  (2  decigram)  met  ka- 

lium-hydroxyd  en  een  paar  druppels  water  verkreeg  ik  eene 
massa,  die  later  met  zwavelzuur  oververzadigd  en  met  aether 

geschud,  aan  deze  vloeistof  eene  zelfstandigheid  afstond,  die 

bij  verdamping  van  liet  oplosmiddel  ten  deele  kristalli- 
seerde. De  kristalletjes,  zoo  goed  mogelijk  geperst,  gaven  met 

ijzerchloride  de  reactie  van  salicylzuur.  Om  hieromtrent  zeker- 

heid te  erlangen  heb  ik  de  kleurverandering  die  eene  met  ijzer- 

chloride bedeelde  oplossing  van  zuiver  salicylzuur  onder  bijvoe- 

ging van  toenemende  hoeveelheden  water  onderging,  vergeleken 

met  de  verschijnselen  welke  de  door  mij  verkregene  stof  onder 

dezelfde  omstandigheden  vertoonde,  en  daarbij  voikomeme  iden- 

titeit waargenomen.  Ik  meen  dus  de  vorming  van  salicylzuur 

bij  het  smelten  van  plumierazuur  met  kali  als  hoogst  waar- 

schijnlijk te  mogen  aannemen. 
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Hypothese  omtrent  de  constitutie  van  het  plumierazuur. 

Wanneer  wij  alles,  wat  tot  nog  toe  omtrent  het  plumierazuur 

is  medegedeeld,  met  elkaar  iii  verband  brengen  en  voor  een 

oogenblik  aannemen,  dat  bij  de  droge  destillatie  van  het  plu- 
mierazuur h/derdaad  cinnamylhydruur  wordt  gevormd,  dan  komt 

mij  de  volgende  structuurformule  voor  het  plumierazuur  niet 

onwaarschijnlijk  voor 

C.H. 

CH^OH 

C2  H2 .  CO  j  H 
OH 

OH 

volgens    welke    de    genoemde   verbinding    niets  anders  zou  zijn 

dan  een  oxymethyl—dioxycinnamylzuur. 
De  formule  geeft  van  verscheidene  feiten  rekenschap,  die  v/ij 

in  het  bovenstaande  hebben  aangehaald,  en  wel: 

1°.  Zij  strookt  met  het  bestaan  van  4  reeksen  van  plumiera- 
zure  zouten,  waarvan  wij  enkele  repraesentanten  hebben  kunnen 
aantoonen. 

2°.  Zij    is   in    overeenstemming    met    de   ontleding,    die  het 
plumierazuur  door  oxydatie  met  chroomzuur  ondergaat  en  waarbij 

het  stuk  CU 2  O  van  de  oxymethylgroep  in  mierenzuur  overgaat. 

C,„H,0O5+O  =  C9H8O4  +CH20,. 

3°.  Zij  vordert  het  bestaan  van  een  zuur  C,0  Hl2  05,  dat 
wij  inderdaad  door  de  werking  van  waterstof  op  het  plumiera- 

zuur hebben  verkregen. 

4°.  Zij  wordt  eerder  bevestigd  dan  tegengesproken  door  de 
omstdndigheid,  dat  van  het  zuur  C9H804  zouten  zijnjverkre- 

gen,  waarin  2  fl  en  3  H  door  zilver  waren  vervangen. 
Tntusschen  zoolang  het  onderzoek  van  het  plumierazuur  niet 

op  uitgebreidere  schaal  is  verricht  en  het  verband  daarvan  met 

kaneelzuur  niet  met  meerdere  zekerheid  is  aangetoond,  blijft 

hetgeen  ik  omtrent  de  mogelijke  constitutie  van  het  plumierazuur 

heb  gemeend  te  mogen  opperen,  eene  hypothese  en  niets  meer. 

Delft,  16  Juni  1875. 



OVER  CIL1NDERVORMIGE  GELUIDGOLVEN. 

C.  H.  C.  GRINWIS. 

Wanneer  van  de  punten  eener  homogene  rechte  lijn  gelijke 

trillingen  van  dezelfde  phase  uitgaan,  kan  een  stelsel  cilinder- 
vormige  luchtgolven  ontstaan,  waarvan  eerstgenoemde  rechte  lijn 
de  as  is. 

Wij  stellen  ons  voor  zulke  golven  nader  te  onderzoeken,  be- 
paaldelijk wat  betreft  de  energie,  de  intensiteit  en  het  timbre 

van  het  geluid,  dat  ontwikkeld  wordt,  wanneer  genoemde  tril- 

lingen van  gelijke  periode  zijn,  wier  duur  binnen  de  grenzen 

voor  een  muziekalen  toon  valt  Op  dezelfde  wijze  onderzochten 

wij  reeds  in  vroegere  opstellen  *)  de  spherische  golven,  die  om 
eene  kleine  trillende  ruimte  als  middenpunt  gevormd  worden. 

De  luchtdeelen,  die  zich  op  een  cili'idervlak  bevinden,  waar- 

van de  rechte  lijn,  die  de  bron  van  het  geluid  is  de  as  vormt, 

bevinden  zich  op  een  willekeurig  oogenblik  allen  in  denzelfden 

toestand  van  trilling;  de  beweging  wordt  dus  eene  symetrische 

rondom  die  lijn. 

Nemen  wij  die  lijn  als  x  as  van  coördinaten,  de  afstand  van 

eenig  luchtdeeltje  tot  die  lijn  zij  r  =  j/y2  +  z2,  zoo  zal  <j>, 
de  snelheidspotentiaal  der  geluidbeweging  slechts  van  r  en  t 

(den  tijd)  afhankelijk  zijn,  zoodat 

»=/('.  o   '.  (1) 

*)    Verslagen  en  Medpdeelingen.  Detl   V TH.  blz.  138.  Deel  IX,  M*.  75. 
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de   bekende    vergelijking   voor   de  snelheidspotentiaal  der  lucht- 

beweging  *) 

hervormt  zich  aldus : 

dq>  dq>        d<p    dr  . 
—  =  0,   —  =   —  r   =  y    +  ** 
da  dy       dr    dy 

_dy  y  djr  __y 
dr  r  dy       r 

dep       dep  z 

dz       dr   r 

d~* 

x' 

dy1""  dr  r2  ̂  dr  \r  rs) 
dl  (p  d*<p  z*  d(p  71  «*\ 

Tz~*  "*  dr*  T*  +  d~r  \r  _  r*) 

zoodat  (I)  overgaat  in: 

1   d*  tp       d?  q>        1  dep 
a*  dt*       dr*        r dr 

(II). 

Ten  einde  deze  vergelijking  te  integreren,  stellen  wij  f): 

cp  =  2  (A«.  r*)   (2) 

waarin  het  teeken  2  op  eene  reeks  wijst  met  afdalende  indices 

voor  ra,  terwijl  An  eene  functie  van  r  en  t  is,  die  aan  de  par- 

tiele differentiaalvergelijking : 

1    d'K        tfkn 

a*   d<t*   ~~   dr*   
U 

*)  Duhamel,  Cours  de  Mécanique.  II,  N°.  197
. 

■]-•■  Zie  airy,   On  .Sb««rf.  London  1868.  N°.  43  en  44 
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voldoet;  voor  A»  kan  dus  eene  arbitraire  functie  van  r-at  ge- 
nomen worden,  zoodat 

A„  =  F*  (r-at)   (4) 

Substitueren  wij  de  waarde  van  q)  uit  (#)  in  de  vergelijking  (II), 

zoo  geeft  de  voorwaarde  dat  deze  laatste  vergelijking  daardoor 

identiek  moet  worden,  betrekkingen  tusschen  de  achtervolgende 

An,  A„_i,  A«— 2  enz. ;  het  blijkt  dan  dat  n  =  -—  ̂ ,  terwijl 

A--j  «-£■-ƒ  A_j<*r 

zoodat,  wanneer  wij  voor  A_i,  A  schrijven  er  volgt 

A      ifkdr,     9    fUdr'       75    (fUdr> 

r[/r  r  yr  r9yr 

Zijn  de  trillingen  die  van  een  muziekalen  toon,  wiens  golflengte 

X,  zoo  kan  A  worden  voorgesteld  door 

Ccosk(r-af)   (5) 

27T 
waarin    C    eene    constante,    k  =  — .  —  Wij  verkrijgen  dan : K 

Ccosk(r-at)      lGsink(r-at)        9   Ccosk(r-at) 

*=         S/r         +?     lfï/r     -l7i^VVr~enZ--(IV); 
gemakkelijk  kan  aangetoond    worden,    dat  deze  waarde  aan  (II) 
voldoet. 

Zij  laat  zich  nog  onder  dezen  vorm  brengen : 

C 
ï    .        ji\    9  u\» 

cosJe(r-at)+^-sink(r-at)  (  Zi~~T7Zcos^(r~at)\  -  )  -f enz. 
|/r|  '    16rr  \rj     512 
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Bepalen  wij  ons  tot   luchtdeelen,  die  ver  genoeg  van  de  ge- 
luidbron verwijderd  zijn    dat  de  tweede  en  hoogere  magten  van 

~  kunnen  worden  weggelaten,  zoo  volgt : 

C  cos  k  (r  -  a  t)        \Gsink(r—at) 

9  **  \7r  +8  7ï/~r  •••() 
dat  is  zoo  wij  kortheidshalve : 

k{r-at)=u   (6) 

stellen : 

dan  worden : 

C  cosu        1  C  sin  u 

\d<p         C    (  1  cos  u 
—      =    —  \k  sim,  u  —  — .ksinu —   }   (7) 
adt  r*  (  Sr) 

d<p  Cl      .  3  cos u  \ 
—  s= — —\ksinu  4   [   (8) 

dr  rij  T8     ̂     |  v  ' 

Duiden  wij  nu  als  vroeger  de  potentiële  ,  actuele-  en  de  to- 
tale energie  der  geluidbeweging  door  E,  T  en  U  aan,  zoo  volgt 

als  q0  de  normale  dichtheid  der  lucht  voorstelt  *). 

E=i^/M^y^ — •••• (9) 

t~J*  I  (%h   (io) 
U-=E  +  T   (11) 

ten  overvloede  zij  opgemerkt,  dat  E  niet  de  absolute  potentiële 

energie  der  lucht  is,  doch  alleen  die  der  geluidbeweging,  d.  w# 

z.  de  energie  der  door  de   luchtbeweging  veroorzaakte  luchtver- 

')   Verslagen  en   M,  dededingen  VIII,  blr.  136  en  137. 
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dunning  of  verdichting.  Nemen  wij  verder  aan,  dat  de  lijn  die 

als  geluidbron  optreedt  eene  lengte  l  heeft,  dat  aan  de  einden 

dier  lijn  daarop  loodrechte,  oneindig  uitgestrekte  vlakken  zijn 

aangebracht  en  laat  ons  de  energie  in  eene  ruimte  bepalen,  die 

door  deze  vlakken  en  door  twee  cilinders  begrensd  wordt,  welke 

genoemde  lijn  tot  as  hebben.  Is  r  de  afstand  van  een  punt  dier 

ruimte  tot  de  as,  zoo  is  als  dv  een  cilindervormig  volume  element, 

dv  =  Znlrdr   (12) 

en  wij  vinden  voor  de  3  energiën,  ciE,  ̂ T,  d  U  in  dit  element, 

/  1  k  1  cos7  u  \ 
dE  =  gnnlC  \Psin*u   -sinucosu  +   ■-  \dr  .  •  (13) 

Vo  {  4r  T64     r3/  K     ' 

./  2>k  §cos*u\ 
dT  =  q0  n  /Cl  P  sin*  u  +  — sin  u  cosu  -\   —  ]  dr  .   .  (14) \  4 r  64     r  j 

J                       1  k  5  cos"  u\  ,  „    v 
dV  -=  QQnlCH  2P*m*u  -1   sin2u  +  ~  —7-  \dr  .   .  (15) 

zoodat 

rfU=-^C 
2 

,/          sin*  u         \k                        5   cos*  u\  ,  „    % 
2    2*'     +  --sinlu  +    \dv  .  .  (]6) 

^U        eo^2  (n  jasinau        Xksin'lu 
5    co.s2  w  \ 

32  ~j 

]\Tu  is  de  intensiteit  van  het  geluid  *) 

H-T 

waarin  T  de  trillingstijd.  —  Dus,  daar 

t+T  H-T 
l    f  1    ƒ  1 
—  ƒ    sin9 udt  =  —-  ƒ    cos* udt  ~  r 
T7  T/  2 

l'ersluyen  en   Mededeelmyen,  IX,  p.  77. 
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sin  %  u  d  t  =  O 

Q0       [  r         64,r' 

2^3 

Voor  groote  afstanden  is 

!--#.   CV10 

de  intensiteit  is  dan  omgekeerd  evenredig  aan  den  afstand  en 

aan  de  tweede  macht  van  de  golflengte.  Wat  de  energie  in  eene 

golf  betreft,  merken  wij  op  dat  uithoofde  de  waarde  (15),  voor 

eene  elementaire  laag  op  afstand  r,  d\J  kleiner  wordt  bij  toe- 
nemende r,  en  tot  de  limiet 

d\5  =  ZQQnlG,*klsirfudr   (17) 

nadert,  terwijl  <^E  en  dT  eveneens  veranderlijk  en  afnemende 

met  den  afstand  steeds  ongelijk  zijn  en  zóó,  dat  dT>JE; 

zij  naderen  echter  tot  dezelfde  grens 

^E  —  ̂ T  =  IdV  ̂ QinlC'iïsin'udr  .  .  .  (18) 

Wij  hebben  hier,  wegens  de  waarde  der  verplaatsing  uit  (8) 

af  te  leiden,  even  als  vroeger  *;  met  eene  veranderlijke  golf- 
lengte  te    doen;    nemen    wij    weder    als  de  normale  golflengte, 

*)  T.  ».  p.  IX,  blz.  80. 
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a 

is=t/T  =  -,  zoo    hebben    wij    voor  de  totale  energie  in  zoe- ft 

danige  golf  op  den  tijd  t 

V  =  2Q0nlC*k2  f    si7i*k(r-at)dr 
T 

=  2,QQnlWk'1     —sin2k(r-at)  +  \k(r-at)  J 

-to^z-   :   m 
en  in  dit  geval: 

E  =  T^U  =  2-^   (VHI) 

hierin    zijn  dan    de    waarden  der  energien  voor  grooten  afstand 

van  de  lijn  gegeven. 

De  gemiddelde  energie  gedurende  een  trillingstijd  in  eene 

normale  golfruimte  op  willekeurigen  afstand  aanwezig,  kan  uit 

de  waarde  van  I  terstond  worden  afgeleid.  Wij  hebben  daar- 
voor toch 

'r 

U=  f  ldv=s2nl  I  ïrd, 
r 

— '•°,'/{J,-+ii?).*' r 

r 

-••«/c,'hr+ü^+^)   ™ 
Welke  formule  voor    groote    waarden  van  r  met  (VIT}  over- 
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eenstemt.  Omtrent  het  afnemen  van  U  als  r  toeneemt,  verwij- 

zen wij  naar  ons  vroeger  opstel  *). 
Wat    de    verdeeling    der  beide  energiën  E  en  T  betreft,  wij 

zagen  dat  voor  een  volume-element 

dv  =  2  n  Ir  dr 

met  toenemende  r,  E  en  T  dezelfde  limiet  hebben  door  (VIII) 

aangegeven.  Uit  (13)  et  (14),  in  verband  met  (7)  en  (8)  blijkt, 

dat  voor  willekeurige  r,  dT  steeds  grooter  dan  r/E;  bepalen 

wij  ons  tot  de  drie  eerste  termen  van  d E  en  dT,  zoo  volgt 

voor  de  gemiddelde  energie  gedurende  een  trillingstijd  in  eene 

normale  golfruimte 

Vo  J    \2       ̂ 128r»/ r 

2tt2  1 

X     ̂   128  r{r  +  X)\  K    ' r-hl 

Wo  J    V  128  r2j r 

[iTÏ1  9  l  ) 
=  o0tWC2    — —  +    -   (XI) 

zoodat  T">E,  terwijl  de    som  van  E  en  T  met  (IX)  overeen- 
stemt. 

Onderzoeken  wij  eindelijk  het  timbre  van  zamengestelde  too- 
nen ;  even  als  wij  dit  vroeger  bij  spherische  golven  deden  f), 

zoo  hebben  wij  voor  de  intensiteit  van  den  pen  partielen  toon, 

ingevolge  (VI), 

rVp  I  ̂   64\r) 

*)  T.  a.  p.  IX,  blz.  81. 

f)  T.  a.  p    IX,  blz.  83. 
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5 

dus  voor  het  timbre  als  4  tt2  =  c*  en  — - 64 

«,  =  -- 

Zijn  nu  de  boventoonen  harmonisch,  zoo  is  lp  =  -A;  stellen 

wij weder  A^  =  &A, zoo volgt : 
o;^ 

= 

,    fc2r 
*3  — 

(  c 

y+ 

-•2  + 

/ui? 

/uX2 

dat is  bij  de  bron 

r 0 

*•, 

=  i' 
op grooten  afstand 

of 

MA.\*       V 

zoodat  de  relatieve  intensiteit  van  den  pen  partielen  toon  op  af- 

stand p2  maai  grooter  is  dan  aan  de  bron. 
Ofschoon  dit  slechts  volmaakt  juist  is  voor  oneindig  grooten 

afstand,  wordt  op  betrekkelijk  korten  afstand  vrij  wel  aan  die 

wet  voldaan.  Wij  verkrijgen  dus  hier  dezelfde  resultaten  als  bij 

de  spherische  golven,  die  zich  rondom  een  punt  verbreiden  en 

verwijzen  voor  meerdere  bijzonderheden  naar  onze  behandeling 

van  dit  geval. 

Utrecht,  April  1875. 



OVER  EEN  GEVAL  VAN  DISCONTINUÏTEIT. 

L.    COHEN    STUART. 

Door  vele  wiskundigen  wordt  stilzwijgend  aangenomen,  door 

sommigen  uitdrukkelijk  beweerd,  dat  indien  ƒ  (#),  bij  vloeiende 

verandering  van  #,  plotseling  van  waarde  verandert,  hiermede 

altijd  eene  afbreking  van  continuiteit  en  wel  een  oneindig  wor- 

den   van    de    afgeleide   functie  /'  (x)    gepaard  gaat ;  en  in  ver- 
b 

band    daarmede,    dat  zoolang   f  (x)  eindig  blijft,  ƒ  f'  (x)  dx,  Op- 
at 

gevat  als  -2?  f  (x)  A  x,  voor  toename  van  #,  van  a  tot  è, 

met  onbepaaldelijk  tot  0  naderende  A  #,  gelijk  aan/  (b) — ƒ(«) 

mag  gesteld  worden. 
Een  voorbeeld  hetwelk  ten  bewijze  kan  strekken,  dat  dit  niet 

algemeen  doorgaat,  en  ook  overigens  tot  opmerkingen  aanleiding 

geeft,   die    wellicht  eenige  aandacht  verdienen,  levert  de  discon- 

il  ï\ 
tinuiteit  van/  (x)  =  e— ^\als  bij  zonder  ge  val  van  r- -•**/  voor  #  =  0. 

Voor  5  positief  en  onbepaaldelijk  tot  0  naderende  is  ƒ  ( —  d)  «  1 

en  f  (d)  =  0  ;    niettemin  is,   zonder   eenige  discontinuiteit  van 

/'(,)  -  ,  -.1  J    -•  ,      ƒ'  (-  3)  =ƒ  (3)  =  0. 
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Voorts    is,   hoewel  f'  (x)    eindig    blijft,    voor  a  en  i  positief 

en  8  en    *'  positief  en  onbepaaldelijk  tot  0  naderende, 
b  —  s  è 

jf'(w)dx=  ff(x)dx+  jf'{x)d* 
— a  — a  £' 

niet  gelijk  aan  f{h)  —  f( — #),  maar  gelijk  aan  f{b) — ƒ(— a)  -f-  1. 

De   loop    der   kromme   y  = ƒ  (#)    is  voorgesteld  door  fig.    I , 

waarin    O A  =  1 ;    die    der    kromme    y=f(x)    door    fig.    2. 

De  beide  takken  der  kromme  y   ~f{x)  hebben  de  lijny=-~OE e 

tot    asymptoot;    daar,    zooals    bij    onderzoek  gemakkelijk  blijkt, 

1  —f(—Ö)        f{ö) 
   en  "T-,  hoe  groot  n  ook  zij,  te  gelijk  met  o  on- on  on 

bepaaldelijk  tot  0  naderen,  hebben  die  takken,  voor  #  =  o, 

respectievelijk  met  de  lijnen  y  ==  1  en  y  =*  0  een  aanraking 

van  de  orde  qc  .  De  kromme  y  =ƒ'(#)  heeft  de  lijn  y  =  0 
tot  asymptoot  en  met  deze  voor  x  =  0  insgelijks  een  aanra- 

king van  de  orde   x  . 

Hechts    en    evenzoo    links    van    de  y-as  is   inhoud  m/u'nv 
(fig.  2)  =  »y  —  mju,  (fig.    1);  dat  is 

ƒ /W^=/W-/K 

Daarentegen   is    inhoud  ace'  b  ft'  —  {O  A —  au)  -j-  {b  ft — 0) 
bft —  aa  +  1;  dat  is,  zooals  reeds  werd  opgemerkt, 

/ ƒ*(*)<**-ƒ(*)—ƒ(—  a)  +  l. 

Voor  het  hier  verbroken  verband,  tusschen  het  verschil  van 

de  ordinaten  der  kromme  y  —  ƒ  (a?)  en  den  inhoud  bepaald  door 
de  overeenkomende  ordinaten  der    kromme  y=f{^)->  laat  zich 

TEESL.    EN    MEDED.    AFD.    NATUURK.    2<ie   BEEKS.    DEEL    IX.  16 
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een  ander  verband  in  plaats  stellen.  Merkt  men  op  dat  O  E  —  b  |S 

gelijk  is  aan  den  rechts  van  b(T  en  dat  aa —  O  E  gelijk  is  aan 

den  links  van  a  a'  zich  oneindig  ver  uitstrekkenden  inhoud,  dan 

blijkt  aa —  6(1  gelijk  te  zijn  aan  den  inhoud  rechts  van  bfi' 
en  links  van  aa'  \  dat  is 

-j-oo  —  a 

/(  —  •)—ƒ(*)  =  ƒ/(*)<**  +  j  f  (*)**, 
b  -» 

waarvoor  men  allicht  geneigd  zou  zijn  te  schrijven  : 

— a 

f{—a)—f(h)=   \f(x)dx  (6,  =b  ao,—a). 

De  mogelijkheid  om,  -waar  het  verschil  van  de  waarden  der 
onbepaalde  integraal  zijn  gewone  beteekenis  van  bepaalde  integraal 

verliest,  dat    verschil   op  de  aangegeven   wijze   te   voorschijn  te 

fdx  1 brengen,  doet  zich  veelmalen  voor.      Uit    I  —  =  —  — +const. 

J  x  x 1  +oo         — 1 

f  da  [  da       [da 
niet  besloten  worden  tot  /  — -=  — 2,  maar  wel  is  2==  f   {-  I  — * 

J  X*  J  x*       J  x* —  1  —cc 

x* 

! 

Zoo  dikwijls  namelijk  voor  alle  waarden  van  #0',,  j  f  (x)  dx~ 
X 

f(xt)  —  f(x)   en  voor  alle  waarden   van  #*> #9  (x9  >  at), X 

f'  (x)da  ~f(x) — f(a9)  is>  bovendien  ƒ ( — a)    en   f(a)    voor 

onbepaaldelijk  toenemende  x  onbepaaldelijk  tot  dezelfde  limiet 

naderen,  is,  onafhankelijk  van  afbrekingen  van  continuïteit  tus- 
schen  xt   en  .&,, 

.+• f(al)^f(x,)^jf'(a)dx  +  ff  (a)dx 

a?a 
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Immers,  indien  h  <^  x{  <  xü  <^  k  zijnde,  voor  x  tusschen  h  en  xi *i 

ity{x)dx*=$(x^ — j  (a?),  en  voor  .r  tusschen  #8  en  /£,  I  ip'fadx  = 

*//(#)  —  i/y(j*4),  bovendien  cp{h)~ip(k)  is,  heeft  men  geheel  in 
het  algemeen  de  identieke  vergelijking 

<?  fa)  ~Vfa)=*y  {k)  —  lp  fa )  +  qp  fa )  —  q>  (h) 
Te  r, 

I    lp' fa)  (lx  -|-    I    t>'  fa)dx 

waarvan  de  vergelijking  (1)  slechts  een  bijzonder  geval  uitmaakt. 

Vervangt    men    in    het    geval  van  vergelijking  (1)  x  door  - z 

en   stelt    men  f(x)  =  F  (s),    dan   heeft  men  voor  het  geval  dat 

5    en  ?2   beiden  *>  #2   of  beiden   <  #4  zijn 

en   voor  I,  <C  «^    en    f  2  >  ̂   >  r- —  ?i    en    -  —  f a    stellende, 

Men  zie  hierin  echter  niet  meer  dan  er  in  gelegen  is  —  slechts 

een  eenvoudig  gevolg  der  identiteit  (2)  en  van  de  zich  wel  dikwerf 

voordoende  maar  toch  slechts  bijkomende  en  als  toevallige  om- 

standigheid :  ƒ  ( —  ao  )  =  f  (+  *)• 

Wenscht  men,  onafhankelijk  van  die  bijzondere  omstandigheid, 

voor  de  boven  beschouwde  functie,  f{b)  — ƒ( — a)  als  bepaalde 

bepaalde  integraal  van  f' fa)  da  behoorlijk  te  duiden,  en  de  dis- 

16» 
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continuïteit  op  te  heffen,  dan  staat  daartoe  een  wel  bekende 

weg  open. 

Men  vervange  x  door  q  (cos  co  -f-  i^nco)  en  integrere  ten  op- 
zichte van  ̂   en  w,  met  vermijding  van  o  =  0,  tusschen  de 

grenzen  q  =  a,  co  =  (Zk  -f-  i)n  en  q  ■---  b,  co  ss=  2  k' n,  waarin 

k  en  X:'  geheele  getallen, 
Zoo  heeft  men  b.v.  voor  a  =~b  —  1,  indien  men  £  ~--const.  =  1 

stelt,  zonder  eenige  discontinuïteit  of  dubbelzinnigheid: 

f(x)  =  T(cosV  +  isinJJ)  =  q{co) 
waarin 

cos  u 

-e     cos  (sin  co)  cos  <a 

P  =  e  ;  U  =  e      sin  (sin  co) ; 

en  f '  (x)  d x  =  Q  (cos  V  -f-  « sz«  V)  dco  —  <p'  (co) dco 
waarin 

cos  co -e     cos  (sin  co)  n  C03U 

Q,  =  e  ,  V  =  -  —  co  —  sin  co  -\-  e     sin  (sin  co) ; 

en 

2 

f  f' (x)dx  =  \  q' (co)  dco 
-1  2(*+l>r 

==ü(2^'7r)—  q>{{lh+  \)n) 

=  e-e — e~e 
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OVER    DEN    INVLOED 

VAN    DE 

BEWEGING    DER    TRILLINGSBRON 

OP   DB 

INTENSITEIT    DER    DOOR    HAAR    UITGEZONDEN    TRILLINGEN. 

door 

E.     A.     MEES. 

In  een  verhandeling  Ueber  die  Intensiteit  der  wahrgeti  ommenen 

Schw'mgungen  bei  Beivegmig  der  Schwingungsquelle  und  des 
Bobachters  *),  gaat  r.  eÖtvös  na,  van  welke  grootheden  die 
intensiteit  afhangt,  en  komt  daarbij  tot  uitkomsten,  afwij- 

kende van  de  veronderstellingen  door  ketteler  in  zijne  Astro- 

nomische UnduJations-theorie  f)  toegepast.  Hij  voert  in  den 

aanvang  twee  namen  in  voor  grootheden,  die  bij  de  beschou- 

wing van  de  trillingsverschijnseJen  bij  bewegende  trillings- 
bron of  bij  bewegenden  waarnemer  telkens  voorkomen,  en 

die  ook  wij  in  het  volgende  wenschen  te  gebruiken.  Hij 

onderscheidt  twee  afstanden  van  de  trillingsbron  tot  het  punt, 

waarvan  de  trillingsbeweging  wordt  nagegaan,  namelijk  den 

//momentanen11  of  oogenblikkelijken  afstand,  d.  i.  den  wezen- 
lijken op  den  tijd  t  bestaanden  afstand  tusschen  beide,  en  den 

//actieven11  of  werkzamen  afstand,  d.  i.  den  afstand  van  het 

trillende  punt  tot  de  plaats,  welke  de  trillingsbron  innam  op 

het  oogenblik,  toen  deze  in  die  phase  van  trilling  verkeerde, 

welke  op  het  tijdstip  t  op  het  trillende  punt  is  overgegaan    De 

*)  Pogg.  Ann.  Bd.  152,  S.  513. 

f)  e.  ketteler,   Astronomische   TJvdulaüonS'theorie    oder   die    Lehre  von  de 
Aberration  des  Licht  es.   Bonn   '873 
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werkzame  afstand  op  den  tijd  t  komt  overeen  met  den  oogen- 
blikkelijken  afstand  op  een  vroeger  tijdstip  ti  ,  zoodanig  dat 

t — tt  het  tijdsverloop  voorstelt,  hetwelk  de  trillingen  behoe- 
ven om  van  de  trillingsbron  naar  het  trillende  punt  te  komen, 

d.  i.  den  werkzamen  afstand  op  het  tijdstip  t  af  te  leggen. 

Noemen  wij  D  den  oogenblikkelijken,    d  den  werkzamen  af- 
stand op  het   tijdstip  t,  dan  is : 

D2  =di—2,dg(t—il)co8ii)  +  g'  [t—t.Y 

D  -  =  o 2     1 — 2  —  cos  y  -f-  -~ 

\  V  V 2  / 

d 

wegens    t—tx    =- —  ;   wanneer  v  de  voortplantingssnelheid  der v 

trillingen  voorstelt,  en  g  de  snelheid  van  de  beweging  der  tril- 

lingsbron is,  die  geacht  wordt  plaats  te  grijpen  in  een  richting, 

die  met  die  van  den  actieven  afstand  ö  een  hoek  */>  insluit. 

Het  trillende  punt  beschouwen  wij  hier  en  in  het  vervolg  zon- 

der translatorische  beweging  Wanneer  wij,  hetgeen  in  bijna 

alle  in  de  natuur  voorkomende  gevallen  geoorloofd  is,  de  tweede 

en  hoogere  machten  van  de  kleine  grootheid  —  verwaarloozen , v 

wordt  het  verband  tusschen  oogenblikkelijken  en  werkzamen  af- 

stand zeer  eenvoudig  uitgedrukt  door  de  formules : 

D  ===  5  ( 1   cos  qp  I  en  d  -~  D     1  -f  — cos  Lp  i  . 
\  v  I  \  v  I 

(*) 

Ketteler  neemt  *)  voor  het  geval  van  een  zich  bewegende  tril- 
lingsbron, die  naar  alle  richtingen  trillingen  uitzendt,  aan,  dat 

de  trillingsamplitude  of  de  maximum-uitslag  der  trillingen  door 
de  trillingsbron  in  eenig  punt  der  ruimte  te  weeg  gebracht  kan 

a 

worden  voorgesteld  door  de  uitdrukking  ■—  ,  wanneer  a  een  con- o 

stante  voorstelt,  die  noch  g  noch   i/>  bevat.  Eötvös  daarentegen 

neemt  hetzelfde  aan  voor    de    maximum-snelheid    der    trillingen 

*)  1.  c.  Zvsatz  F,  S. 
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of,    zooals    hij    het    noemt,    de    snelheid s-amplitude ;    deze  stelt 
cc 

hij  =  —   ,  wanneer  a  een  constante  is  evenals  a  bij  ketteler. 

Deze  beide  veronderstellingen  van  eötvös  en  ketteler  zijn  met 

elkander  in  strijd,  zooals  wij  later  de  gelegenheid  zullen  heb- 
ben om  aan  te  toonen.  Eötvös  leidt  zijn  stelling  af  uit  een 

beginsel  omtrent  de  levende  kracht  der  trillingen,  hetgeen  hij 

voorop  stelt  en  als  volgt  uitspreekt.  Neemt  men  aan,  dat  de 
translatorische  beweging  der  trillingsbron  geen  invloed  heeft  op 

hare  trillingsbeweging,  dan  is  van  deze  veronderstelling  het  on- 
middellijke gevolg,  dat  de  bron  gedurende  elk  harer  trillingen 

aan  de  haar  omgevende  stof  in  den  vorm  van  voortgeplante 

trillingen  eene  hoeveelheid  levende  kracht  mededeelt,  welke  de- 

zelfde is  in  het  geval,  dat  zij  in  rust,  als  in  het  meer  alge- 
meene  geval,  dat  zij  in  beweging  is.  Hij  denkt  zich  nu  een 

lichaam,  dat  slechts  in  twee  tegenovergestelde  richtingen  trillingen 

uitzendt,  waarbij  het  golfoppervlak  dus  uit  twee  platte  vlakken 

bestaat,  die  ter  weerszijden  op  gelijke  afstanden  van  het  lichaam 

gelegen  zijn,  en  waarbij  de  trillingen  dus  geen  verzwakking 

ondergaan  gedurende  de  voortplanting.  Hij  leidt  dan  de  uit- 

drukking af  voor  de  som  der  levende  krachten  wegens  de  tril- 

lingen op  een  gegeven  oogenblik  aanwezig  in  twee  geheele  gol- 
ven, waarvan  aan  elke  zijde  van  het  lichaam  eene  gelegen  is; 

vooreerst  voor  het  geval,  dat  het  lichaam  in  rust  is,  ten  tweede 

voor  het  geval,  dat  het  zich  met  de  snelheid  g  voortbeweegt 

in  een  der  beide  richtingen,  waarin  het  zijn  trillingen  uitzendt. 

De  in  beide  gevallen  gevonden  uitdrukkingen  stelt  hij  aan  elk- 

ander gelijk,  en  komt  daardoor  tot  de  volgende    vergelijking : 

°V  (v—9)  +  «*'  iv+ff)  =  Ü«^,   (3) 

waarin  cc  de  snelheids-amplitude  voorstelt  van  de  uitgezonden 
trillingen,  wanneer  het  lichaam  in  rust  is,  «xena,  dezelfde 

grootheid  voor  en  achter  het  lichaam,  wanneer  het  in  be- 

weging is. 

Aan  de  voorgaande  vergelijking  voldoet  de  veronderstelling 

a  j  =  «3  =  cc.  En  daar  men,  wanneer  men  met  ketteler  aanneemt, 

dat  niet  de  snelheids-  maar    de    trillings-amplituden  in  de  drie 
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verschillende  golven  der  beide  gevallen  aan  elkander  gelijk  zijn, 

tot  de  vergelijking  komt : 

v  v 
+  a1      =  U2  ,   (4) 

v—g  v+9 

als  a  die  trillings-amplitude  voorstelt,  en  deze  vergelijking  blijk- 
baar valsch  is,  meent  hij  gerechtigd  te  zijn  tot  het  besluit,  dat 

zijn  veronderstelling  wel,  die  van  kettelee,  niet  met  het  door 

hem  vooropgestelde  beginsel  omtrent  de  levende  kracht  der  uit- 
gezonden trillingen  in  overeenstemming  is,  en  dat  dus  zijn 

veronderstelling  waar,  die  van  kettelee  onwaar  is. 

Het  eerste,  hetgeen  ik  hieromtrent  heb  op  te  merken,  is  dit, 

dat  het  beginsel  van  eötvös  omtrent  de  levende  kracht  mij  wel 

vrij  waarschijnlijk  toeschijnt,  maar  toch  niet  geheel  zeker.  De 

levende  kracht  door  de  trillingsbron  uitgezonden  zou  volgens 

hem  dezelfde  zijn  of  deze  in  rust  of  in  beweging  is.  Het  zou 

echter  zeer  goed  kunnen  zijn,  dat  hetgeen  hier  door  eötvös 

wordt  aangenomen  voor  de  levende  kracht,  moest  worden  aan- 

genomen voor  het'  geheele  arbeidsvermogen,  dat  wordt  uitge- 
zonden. Bij  deze  veronderstelling,  die  mij  zeer  waarschijnlijk 

voorkomt,  zou  het  kunnen  gebeuren,  dat  de  verhouding  tusschen 

de  levende  kracht  en  het  geheele  arbeidsvermogen  der  uitge- 

zonden trillingen  bij  de  zich  bewegende  trillingsbron  niet  de- 

zelfde bleef  als  wanneer  deze  in  rust  is.  Ware  dit  het  ge- 

va^  —  waarschijnlijk  acht  ik  het  echter  niet,  —  dan  zou,  als 

het  geheele  arbeidsvermogen  der  uitgezonden  trillingen  hetzelfde 
bleef,  dit  met  de  levende  kracht  niet  het  geval  zijn.  Maar 

nemen  wij  het  door  eötvös  opgestelde  beginsel  als  waar  aan, 

dan  moet  in  de  tweede  plaats  worden  opgemerkt,  dat  aan  de 

vergelijking  (3)  niet  alleen  voldaan  wordt  door  de  veronder- 

stelling cfj  =  «3  -~  «,  maar  dat  er  ook  nog  andere  oplossin- 
gen dezer  vergelijking  bestaan,  waarbij  a,  en«2  functiën  zijn 

van  g.    Stellen  wij  toch  : 

"  i  =  l/'  iff>  a)     en     ui  —      ( —  9*  a)  » 

dan  wordt  vergelijking   (3) : 

<r  \g,«)  -~  «*_  ̂   _ _  ̂2(— -o>a)  —  "2 
v  +'</  v  —  g 
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V2   (ff:  «)   —    «2 

stellen 

v  +  g 
—  y  fes  «) 

<*22  =  V~  h?>  "^  =  (v  —  ̂ )  <P  h?»  «)  +  <*2  , 

waarin    cp  [g,  cc)     alleen    aan    de    voorwaarde   gebonden    is,    dat 

<P  (—  ̂   «)  =  —  <P  (^'  °0  moet  ziJn- 

Zeer  waarschijnlijk  is  (p(g,<*)  van  den  vorm  a2  X  %  {g)<> 
zoodat : 

«,■-*  {1  +  (^  +  <7)x(<7)}      ) 
<V  =  «2  (1  +  (f— j)z(-*)}        (5j 

=  «"   f1  —  ip—9)  X  {ff)}     ) is,  waarin 

X  HO  «   %  (ff)- 

Eötvös  stelt  qj  (g,  a)  en  %  (gj  =  0,  maar  dit  is  volstrekt 

niet  noodzakelijk.  Elke  oneyen-machtsfunctie  van  g  kunnen 

wij  voor  /  (g)  aannemen.  Het  door  eötvös  behandelde  geval, 

waarbij  een  trillingsbron  vlakke  golven  uitzendt  in  slechts  twee 

richtingen,  leert  ons  niets  omtrent  den  vorm  der  functie  %. 

Wenden  wij  ons  daarom  tot  het  meer  algemeene  geval,  waarbij 

de  trillingsbron  trillingen  uitzendt  in  alle  richtingen,  en  waar 

wij  met  spherische  golf- oppervlakken  te  doen  hebben,  en  zien 
wij,  of  wij  daardoor  iets  naders  omtrent  die  functie  i  te  weten 
kunnen  komen. 

Bij  stilstaande  trillingsbron  breiden  de  trillingen  zich  uit 

volgens  spherische  golven ;  alle  punten,  die  in  dezelfde  phase 

van  trilling  verkeeren,  liggen  op  boloppervlakken,  die  alle  het- 

zelfde middelpunt  hebben,  namelijk  de  trillingsbron,  die  wij  hier 

als  een  punt  aannemen.  Ook  bij  bewegende  trillingsbron  zijn  de 

oppervlakken  van  gelijke  phase  bol-oppervlakken,  maar  deze  zijn 
nu  niet  meer  concentrisch.  Die  bol-oppervlakken  hebben  nu  tot 
straal  den  actieven  afstand  der  trillingsbron  en  tot  middelpunt 

de  plaats,  waar  de  trillingsbron  zich  bevond,  toen  deze  de 

phase  van  trilling  uitzond,  die  op  het  tijdstip,  waarop  wij  de 

golf  oppervlakken  nagaan,  het  beschouwde  bol-oppervlak  bereikt. 



(  248   ) 

Figuur  1  stelle  ons  een  doorsnede  voor  door  de  golf- opper- 

vlakken op  den  tijd  t,  die  gelegd  is  door  de  hier  rechtlijnig 

veronderstelde  baan  der  trillingsbron.  Zijn  A  en  C  de  standen 

van  de  trillingsbron  bij  het  begin  en  bet  einde  van  een  trilling, 

B  B  B"  B"  en  D  D  D"  D  "  de  golfvlakken  op  den  tijd  t  der 

trillingen  door  A  en  C  uitgezonden.  Zij  F  F'  F"  F'"  het  golf- 

vlak  behborende  bij  den  stand  E  en  HH'  H"  H "  dat  voor 
den  stand  G  der  trillingsbron.  Nemen  wij  voorloopig  P  als 

oorsprong  der  coördinaten,  en  zij  r  de  voerstraal  van  een  pnnt 

des  cirkels  H,  ip  de  hoek,  welken  die  voerstraal  met  de  lijn 
PAC  insluit,  ö  de  straal  G  H  van  dien  cirkel,  D  de  afstand 

PG,  *)  dan  is  de  vergelijking  van  dien  cirkel: 

r  =  D  cos  ip  +  [/  d2  —  D2  sin1   w. 

De  cirkel  F  hebbe  een  straal  5  +  dd,  en  zijn  middelpunt  E 

zij  op  een  afstand  D  -f-  dD  van  den  oorsprong  P  verwijderd, 
dan  zal  deze.  cirkel  bij  den  hoek  \p  een  voerstraal  r  -(-  dr  be- 

zitten, zoodanig  dat  dr  de  volgende  waarde  heeft : 

T)  dB  sin2  ip  d  dd 
dr  ==  dD cos  ip  —     /  v9       t^    •  ̂  —  "I" 

[/ö2— -D2sin2  ip        [/  d2 —  I)2  sin2  ip 

Stellen  wij  nu  den  oorsprong  in  G,  dan  wordt  D  ==  0,  dus: 

dr  =  dD  cos  ip  +  dd.  Dan  is  :  GM-r=^,  GN  =  r  +  dr, 

dus  NM  =  -è,  L  MGB  =  \p ;  is  nu  verder  L  LGM  -  dip, 
dan  is  het  vlakte-element  L  M  N  O  : 

—  r  dip  dr  -=  —  5  (dD  cos  xp  -{-  ddj  dip. 

Doch  de  golf-oppervlakken  zijn  alle  om wentelings- oppervlak- 
ken om  de  lijn  AB,  en  in  elke  vlakke  doorsnede  door  AB 

zijn  de  omstandigheden  volkomen  dezelfde.  Vereenigen  wij  dus 

al  de  volumen-elementen,  waarvoor  ö  en  w  dezelfde  waarden 

hebben,  dan  verkrijgen  wij  het  volumen- element : 

dV  =  ( —  r  dij.)  dr)  %n  r  siti  ip 

-—  —  %n  öl  sin  ip  dip  (dD  cos  ip  -j-  diï). 

*)  D  en  tijdelijk  ook  ty  hebben  hier  niet  dezelfde  beteekenis  als  vroeger. 
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Wij  merken  ten  overvloede  op,  dat  d  en  \p  hier  weder 

dezelfde  beteekenis  hehben  als  vroeger,  dat  zij  namelijk  den  ac- 

tieven afstand  en  den  hoek  tusschen  dezen  en  de  bewegingsrich- 
ting der  trillingsbron  voorstellen.  Zij  nu  dt  de  tijd,  dien  de 

trillingsbron  behoeft  om  uit  den  stand  G  in  den  stand  E  over 

te  gaan,  en  hebben  weder  g  en  v  dezelfde  beteekenis  als  vroe- 
ger, dan  is: 

dB  —  gdt  en  dÖ  =  —  vdt, 

dV  ==  2n  vd1  dt  sin  ip  d\p  —  2t#<Ï2  dt  sin  </<  cos  <p  dip. 

Zij  C  f{t)  de  trillingssnelheid  der  trillingsbron  op  den  tijd 

/,  dan  zou,  wanneer  deze  stil  stond,  de  trillingssnelheid  op  een 

afstand   d  van  de  bron  op  den  tijd  /  zijn :    °t  f  f  t  —  -  )f  als 

cc  een  constante  is.  Bij  bewegende  trillingsbron  zal  de  trilling 

in    het    punt   L    op  den  tijd  t  in  dezelfde  phase  verkeeren  als 
d 

de  trillingsbron,  toen  deze  in  G  was,  d.  i.  op  den  tijd  t   .  Zij v cc  [g,  ip) 

de  snelheidsamplitude  in  het  punt  L  op  dat  oogenblik  — * — ,  en 

veronderstellen  wij  : 

«*(^,  V)  =  aa  (1  +  (v  +  yeosip)  xiffcosip)},  .  .  .  (6) 

welke  uitdrukking  blijkbaar  voor  w  =  0  en  180°  identisch 
wordt  met  de  vroeger  voor  die  bijzondere  gevallen  gevonden 

uitdrukkingen  (5);  dan  zullen  wij  de  trillingssnelheid  in  L 
kunnen  voorstellen    door: 

_  cc  {q,  lp) 

fQ-l)   (7) 
De    levende    kracht    in  het  element  dV  op  den  tijd  t  voor- 

handen is,  wanneer  q  de  dichtheid  der  trillende  stof  voorstelt: 

2QU2  dV —7i(j  va1  f2 1 1 — -  ylt  {l  +(v + g cosip)  %(g  cosip  \sinipdip 

—  nqga 2  p  (  t —  -  \dt  {1  •+-  [v  +  9  cosip  %  (g  cosip)}  nnip cosip dip. 
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Integreeren  wij  deze  uitdrukking  volgens  ip  tusschen  de 

grenzen  o  en  tt,  dan  krijgen  wij  de  levende  kracht,  die  op  den 

tijd  t  bevat  is  tusschen  de  beide  golf-oppervlakken  behoorende 
bij  de  standen  G   en  E  der  trillingsbron.  Deze  is: 

AU--  2tzq  vcc*  f1  (t—  -)  dt  + 

n q  cc2  f1  It  —  -  j  dt {v  f  (v  +  g cos ip)  %(g cosip)  sin  ip  dip 
0 

TT 

—  0  j (v  +  9  cos  *P)  t  (9  cos  V)  s^n  fy  cosip  dip}. 

Voor    de  uitdrukking  tusschen  haakjes  in  den  tweeden  term 

kunnen  wij  schrijven: 

Ti f 
2 

I  (?  -  —  gt-  cos2  lp)  %  (g  cos  lp)  sin  ip  cl  lp. 
0 

Maar  deze  integraal  is  nul,  omdat  %  een  onevenmachtsfunctie 
Tl 

is  en  dus   /  (g  cos  ip)  tusschen  g  en  n  gelijke  maar  tegengestelde 71 

waarden   aanneemt  van  die  tusschen   0  en   <r,  terwijl  al  de  ove- 

n 

rige  factoren  onder  het  integraalteeken  tusschen  -   en  n  gelijke 

7T 

waarden  met  hetzelfde  teeken  hebben  als  tusschen  0  en  -x . 

Cs  U  herleidt  zich  dus   tot  haar  eersten  term: 

L  U  =  2nQvu2f  (t  -  -^  dt, 

d-  i.  de  beweging  der  trillingsbron  brengt  geen  verandering  in 

de  uitdrukking  voor  AU.  De  levende  kracht  gedurende  het 

tijdsverloop    dt    door    de    trillingsbron    uitgezonden   is    dezelfde, 
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of  deze  in  rust  of  in  beweging  is.  Daar  dit  geldt  voor  elk 

tijdsverloop  dl,  geldt  het  ook  voor  den  duur  van  een  geheele 

trilling. 

Wij  hebben  de  dichtheid  q  der  trillende  stof  als  constant 

beschouwd.  De  voorgaande  afleiding  geldt  dus  slechts  volkomen 

streng  voor  trillingen,  die  geen  verandering  in  de  dichtheid  der 

stof  veroorzaken.  Maar  ook  voor  die  trillingen,  waarbij  wel 

zulke  dichtheids veranderingen  optreden,  is  de  afleiding  juist, 

als  men  kleine  grootheden  van  hoogere  orde  verwaarloost; 

want  slechts  grootheden  van  hoogere  orde  worden,  ten  minste 

bij  kleine  trillmgsamplituden,  door  de  dichtheid  veranderlijk  te 
beschouwen  in  onze  formules  ingevoerd.  Ook  omtrent  de  aflei 

ding  van  eötvös  in  het  door  hem  behandelde  eenvoudiger  geval 

valt  hetzelfde  op  te  merken. 

Wij  zien  hieruit,  dat  zoowel  wanneer  de  trillingen  zich  vol- 

gens vlakke  golven  in  slechts  twee  richtingen,  als  wanneer  zij 

zich  volgens  spherische  golven  in  alle  richtingen  voortplanten, 

wij  even  goed  aan  het  beginsel  van  eötvös  omtrent  de  levende 

kracht  voldoen,  wanneer  wij  met  hem  aannemen,  dat  de  snel- 

heidsamplitude voor  alle  punten  eenvoudig  omgekeerd  evenredig 

is  aan  den  actieven  afstand,  als  wanneer  wij  haar  tevens  nog 

evenredig  aannemen  aan  een  grootheid  «  (g,  ip),  die  niet  zooals 

bij  eötvös  constant  —  «  is,  maar  bepaald  wordt  door  de 
formule: 

«2  [ft  ifJ)  =  «*[]  +  [v  +  g  cosip)  x  (g  cosip)) , 

en  dus  nog  van  g  en  lp  afhankelijk  is.  Ook  het  algemeene 

geval  van  de  uitbreiding  der  trillingen  in  alle  richtingen  leert 

ons  dus  niets  naders  omtrent  den  wezenlijken  vorm  van  de 

functie  /,  dan,  hetgeen  wij  reeds  wisten,  dat  het  een  oneven- 
machts-functie  is. 

Een  punt  tig.  2,  hetgeen  als  trillingsbron  fungeert,  bewege 

zich  langs  de  #-as  OX  met  een  snelheid  g,  en  zij  op  den  tijd 

t  ==  0  in  den  oorsprong  van  coördinaten  O.  Gaan  wij  de  be- 

weging na  van  het  punt  (#,  y,  z)  op  den  tijd  t.  De  coördi- 

naten   van    dat   punt    mogen    dan    zijn    x  +  J,  y  +  V>  z  4"  £> 
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dan  is  o  =  \/  f a  -)-  rf  -j-  fa  de  geheele  uitwijking  van  het 
trillende  punt  uit  den  evenwichtsstand. 

Zij   d  de  actieve  afstand  op  den  tijd  t,  dan  is: 

x'  =  ̂   (^  —  -J,  r2  ==  «•  +  ƒ  +  /  «  a?'  +  e2, 

of  als  wij  de  tweede  en  hoogere  machten  van  -  en  van  —  ver- v  r 

waarloozen,  en  ook  het  laatste  is  geoorloofd,  als  wij  den  oor- 

sprong van  den  tijd  en  dien  van  de  coördinaten  maar  op  ge- 
schikte wijze  kiezen: 

=   -\x  —  gt\+r\\—Z- —  +  — 

^H+'f1-;';) 
\  r       r         r      v  J 

1  \  [  x      gt  mg 
-.-,-:     1+   —   -    '  - 
o         r  \  r       r  r      v 

1         9    ?  /  A 
r  #    r8    \  ƒ 

Voor  de  trillingssnelheid   —     kunnen  wij  schrijven cl  t 

dö       S        il        5\  ) 
—  =  —  cos  \k  \t —  -      —  cc\  , 

waar  S  nog  een  functie  kan  zijn  van  g  en  ys. 
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Beschouwen    wij    haar    voorloopig  als  constant,  dan  geeft  de 

integratie,  daar: 

*-*\l-ï.  1  (r-.t)   coAk[l+9-  .?\-1cr-_k9-xJ dt     r(      v    r*\  )        (    \       v       r)       v         v%       \ 

is,    als    wij    d    zoowel  buiten  als  binnen  het  cosinus-teeken  als 
veranderlijke  beschouwen : 

-ƒ£«-"  H  •?('—)  I 

sin  \  k  f  t 

<-lH 

v       r 

»  1  + "-  - 
\  V    7 

-!£-;  ■7(1'— ')H*K)H 

S'    !*('"r')~a} 
Ar 

Wij  verwaarloozen  hier  niet  slechts  de  hoogere  machten  van 

-  en  — ,  maar  ook  die  van  -     ,  hetgeen,    daar    k  y>  v  is    we- v  r  k 

gens  k  =  —  v ,  waarin  A  de  golflengte  voorstelt,  geoorloofd  is. 
K 

Maar  wanneer  wij  hebben  : 

x   =  X'  cos  M  =  X'  cos  /N  +  -  J 

*"  =,  X"  sin  M  =  X"  cos  /M  —  *\  —  X"  cos  ( N  —  "  )    , 
dan  is: 

a'  +  *'  =  X«w(N  — p]  =Xcös  (m  — ^— /*)  , 



(  254  ) 

waarin : 

x  =  [/i2+x"2  en  üP^jr, 
X"  —  X' 

+  X' 

Passen    wij    dit   toe    op   onze    uitdrukking    voor  ö",  dan  vin- 
den wij  : 

r        v    ró  J 

S/l         g     x 

V    r
 

q     X 

of  als    wij    f$  =  -  —  t    stellen,    zoodat  t  een  kleine  grootheid 4 

is  van  de  orde  van    -  : 

1  —  tor         1  —  T 

—  €  ■  —       tf=-  -_  ?•-  • 
~i    r2'  4         A:    *•* 

S/l        <?    tf\  ,  /         ö\  n       g    x 

S_/l_^ 

•W-;)+^ 
Nu  is 

#  —  x'        x       g  t       g 

-  g    x        g    x         g    x         g    cos  ij) 

v  v    o        v    r  v    r£         v       o 

Dus  kunnen  wij  ook  voor  o  schrijven: 

^r^-^HH^K'^H  •  •  • (9)- 
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do 

Hadden  wij   bij    de  integratie  van  —  de  grootheid  ö  alleen cl  t 

binnen  het  cosinus-teeken  als  veranderlijk,  maar  daarbuiten  als 

constant  beschouwd,  hetgeen  eigenlijk  wel  als  voldoende  nauw- 

keurig kan  geacht  worden,  omdat  binnen  het  cosinus-teeken 

de  termen,  die  d  bevatten,  den  grooten  factor  k  voor  zich  heb- 

ben, terwijl  dit  buiten  het  cosinus-teeken  niet  het  geval  is, 
dan  zouden  wij  voor  ö  verkregen  hebben: 

S    l   f  9  \    .    \-  (  d\  ) 
ö"  —  -  •  -    1  — -  cos  lp    sm  \k  i  t  — -      —  a\   (9Ö). h    ö  \  v  f        \     \        v  ]  ) 

Wanneer  wij  dus  de  maximum-trillingssnelheid  alleen  impli- 

cite  van  g  en  ip  afhankelijk  beschouwen,  voor  zoover  5,  waar- 
aan zij  omgekeerd  evenredig  is,  van  deze  grootheden  afhankelijk 

is,  vinden  wij  den  maximum-uitslag  der  trilling  daarenboven 
nog  explicite  afhankelijk  van  g  en  ip. 

Doch  wij  hebben  vroeger  gevonden,  dat  om  aan  het  beginsel 

te  voldoen,  volgens  hetwelk  de  hoeveelheid  levende  kracht  der 

uitgezonden  trillingen  onafhankelijk  is  van  de  beweging  der 

trillingsbron,  S  niet  noodzakelijk  constant  behoeft  te  zijn,  maar 

ook  wel  een  functie  van  g  en  *//kan  wezen.  Als  s  de  waarde  van 

S  voorstelt  bij  stilstaande  trillingsbron,  moest  S  in  het  alge- 
meen van  den  volgenden  vorm  zijn : 

S2  =  s3{l  +  (v  +  gcosip)  ligcosy)}, 
waarin  /  een  onevenmachtsfunctie  is. 

Ontwikkelen  wij  jr  in  een  reeks  volgens  de  opklimmende 

onevene    machten    van  g  cos  ip,  dan  zal,  daar  S  van  s  blijkbaar 

moet   verschillen    om  een  grootheid  van  dezelfde  orde  als  -,  de 

eerste   term  dier  reeks,  welken  wij  alleen  behoeven  in  rekening 

te   brengen,    wanneer  wij  weder  de  tweede  en  hoogere  machten 
q 

van  -  verwaarloozen,  als  volgt  kunnen  worden  voorgesteld : 

g  cos  ip 

X  (g  cos  ip)  =  n  -^2—,   (10) 

wanneer  n  een  willekeurig  getal  voorstelt. 
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Dan  is : 

S8  =  m  I  1  +  n  ( -  cos  ip  -{■'—  cos2 ifj\  \ 

doch 

dus 

g  g       x —  cos  W  — -    .    -, 
v        ~        v       r 

I  n      g      x\ 

S    is    dan,    als    wij    weder    alleen    op    de  termen  letten,  die 

-  en  —   in   de   eerste  macht  bevatten,  onafhankelijk  van  t ;  en da 

bij  de  integratie  van   -z-  volgens  t  kunnen  wij  dus  S  ook  hier 

als  een  constante  blijven  beschouwen,  Wij  hebben  in  dit  geval: 

ff=i(1  +  (i-1)fwsv/)s''"H<-!)+i-7-a/(1 

3) 

Stellen  wij  nu  voor  de  willekeurig  gelaten  waarde  van  n  de 

.si  g  \ 
waarde  2,  dan  wordt  de  maximum- trillingssnelh eid  ylï  -| — cosip] 

en    dus   zoowel    explicite  als  implicite  afhankelijk  van  g  en  i//, 
s      \ 

terwijl  de  maximum-trillings  uitslag  wordt  t  .  t  en    dus   alleen 

implicite  afhankelijk  van  g  en  *//.  Dus  juist  het  omgekeerde 

van  vroeger.  Hieruit  blijkt  dus,  dat  de  veronderstellingen  van 

eötvös  en  van  ketteler  beide  als  bijzondere  gevallen  te  be- 

schouwen zijn  van  het  algemeene  geval,  waarin  n  een  willekeu- 

rige waarde  heeft.  Voor  n  =  0  krijgen  wij  de  veronderstelling 

van  eötvös,  voor  n  —  2  die  van  ketteler. 
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s 

Volgens  eötvös  is  de  maximum- trillingssnelheid  gelijk  aan  —  , 

volgens  ketteler,  wanneer  wij  in  plaats  van  den  werkzamen 

afstand    8    den    oogenblikkelijken    afstand    D    invoeren    volgens 
s 

formule  (2),  gelijk  aan  yj.     Hieruit    ziet    men  terstond,  dat  de 

intensiteit  der  trillingen,  door  een  zich  bewegende  trillingsbron 

in  een  vast  punt  der  ruimte  veroorzaakt,  bij  ketteler  van 

den  oogenblikkelijken,  bij  eötvös  daarentegen  van  den  werk- 
zamen afstand  afhangt.  Ook  ketteler  en  eötvös  komen  tot  deze 

uitkomst,  maar  op  vrij  omslachtige  wijze.  Ik  geloof  echter, 

dat  daarvoor  geen  afzonderlijk  bewijs  noodig  is,  maar  dat  het 

terstond  uit  de  voorgaande  uitdrukkingen  voor  de  maximum- 

trillingssnelheid  volgt,  omdat  de  intensiteit  op  elk  oogenblik 

aan  het  vierkant  dier  grootheid  evenredig  kan  worden  gesteld. 

Beide  uitdrukkingen,  die  van  ketteler  en  die  van  eötvös 

voldoen,  zooals  wij  zagen,  aan  het  beginsel  van  laatstgenoemde 

omtrent  den  invloed  der  beweging  op  de  uitgezonden  levende 

kracht,  en  het  is  a  priori  niet  te  beslissen,  welke  van  beide  met 

de  waarheid  overeenkomt.  Één  zaak  pleit  echter  eenigszins  voor 

de  zienswijze  van  eötvös,  namelijk  deze,  dat  de  uitdrukking 

van  eötvös  volkomen  juist  aan  het  beginsel  der  levende  kracht 

voldoet,  terwijl  dit  met  die  van  ketteler  slechts  bij  benadering 

het  geval  is.  Het  is  dan  ook  hierdoor,  dat  eötvös  door  van 

de  uitdrukking  van  ketteler  gebruik  te  maken  tot  de  valsche 

vergelijking    (4)    komt ;   welke   echter  slechts  dan  valsch  is,  als 
g 

men  ook  de  tweede  en  hoogere  machten  van  —  in  acht  neemt, o  v  J 

want    de    beide    leden    dier    vergelijking  wijken  slechts  om   een 
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beginsel  der  levende  kracht  als  waar  doen  gelden,  dan  is  de 

uitdrukking  van  ketteler  voor  de  trillings-aiii^iitude  slechts 
een  benaderde  waarde,  die  verkregen  is  door  in  de  juiste  waarde 

9         Qt dier    grootheid    de    machten  van  -    en   —  hooger    dan  de  eerste 0  V  T  " 

te  verwaarloozen.  De  juiste  niet  benaderde  uitdrukkingen  voor 

trillings -amplitude    en    trillings-snelheid  zijn  daarom  bij  eötvös 
W 
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eenvoudiger  functiën  van  g,  ip  en  d  of  D  dan  bij  ketteler. 

En  al  moge  ook  de  eenvoudigheid  niet  het  zekere  kenmerk  van 

het  ware  zijn,  zij  geeft  toch  alle  overige  omstandigheden  gelijk 

zijnde  een  iets  grootere  waarschijnlijkheid. 

Bij    verwaarloozing   der   tweede    en    hoogere    machten  van  — 
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Door  de  waarneming  zou  het  misschien  mogelijk  zijn  omtrent 

de  waarde  van  n  tot  zekerheid  te  komen.  Vooralsnog  vind  ik 

het  echter  niet  waarschijnlijk,  dat  bepaalde  met  dit  doel  on- 

dernomen proeven  veel  zullen  opleveren.  Ten  minste  bij  de  mij 

bekende  verschijnselen,  die  hiertoe  zouden  kunnen  dienen  *), 
zijn  de  te  meten  intensiteitsverschillen  of  zooals  bij  licht  en 

warmte  zoo  klein,  dat  zij  nauwelijks  zullen  zijn  waar  te  ne- 

men, laat  staan  met  nauwkeurigheid  zullen  kunnen  gemeten 

worden,  óf  zooals  bij  het  geluid,  waar  zij  groot  genoeg  zijn, 

aan  zoo  vele  storende  invloeden  onderhevig,  dat  ook  hier  nauw- 

keurige uitkomsten  niet  te  verwachten  zijn. 

*)  Kbttelek  1.  c.  S.  145  en  eötvös  1.  c.  SS.  531  u.fgl. 



OVER  HET 

EVENWICHT  VAN  EEN  DRUPPEL  ÏUSSCHEN 

TWEE  HORIZONTALE  PLATEN, 

DOOR 

J.     BOSSCHA. 

1.  De  evenwichtsvoorwaarden  eener  vloeistof  onder  de  werking 

van  moleculaire  krachten,  uitgaande  hetzij  van  de  deelen  der 

vloeistof  zelve,  hetzij  van  andere  lichamen,  waarmede  zij  in 

aanraking  is,  kunnen  in  de  meeste  gevallen  op  zeer  eenvoudige 

wijze  gevonden  worden,  wanneer  men  gebruik  maakt  van  de 

natuurkundige  stelling,  dat  de  vergrooting  van  het  oppervlak 

eener  vloeistof  zekeren  arbeid  eischt  evenredig  met  die  vergrooting. 

Deze  stelling  is  af  te  leiden  uit  de  slotsom  van  het  ingewikkelde 

analytische  onderzoek  door  gatjss  medegedeeld  in  zijne  Principia 

generalia  theoriae  Jigurae  fluidorum  in  statu  aequilibrii  (p.  65). 
Zij  kan  echter  rechtstreeks  en  zonder  rekening  betoogd  worden 

uit  den  aard  der  moleculaire  krachten,  die,  slechts  op  onmerk- 
baar kleine  afstanden  werkende,  alleen  in  de  nabijheid  van  het 

oppervlak  eene  resultante  kunnen  opleveren  van  merkbaar  be- 
drag en  die  steeds  gericht  is  volgens  de  normaal  van  het 

oppervlak. 

Bij  de  toepassing  van  het  beginsel  der  virtueele  snelheden 

op  het  evenwicht  van  de  moleculaire  krachten  veroorlooft  de 

voormelde  stelling  het  virtueel  moment  van  de  moleculaire  krach- 

ten uit  te  drukken  door  het  product  eener  standvastige  groot- 
heid met  de  vergrooting  van  het  oppervlak,  die  door  eene  kleine 

verplaatsing  wordt  verkregen.  In  het  hoofdstuk  over  de  mole- 
culaire krachten  in  het  Leerboek  der  Natuurkunde  is  aangetoond 
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op  hoe  eenvoudige  wijze,  met  behulp  dier  stelling,  vraagstukken 
betreffende  capillaire  werkingen  kunnen  worden  opgelost. 

Het  volgende  geval  van  evenwicht  geeft  daarvan  een  opmer- 

kelijk voorbeeld. 

2.  Er  zij  gevraagd  de  evenwichts voorwaarde  te  vinden  van  een 

grooten  druppel,  rustende  op  eene  horizontale  plaat  en  gedekt  door 
eene  tweede  horizontale  plaat,  die  met  een  gewicht  is  bezwaard.  Er 

wordt  ondersteld,  dat  de  druppel  zoo  groot  is,  dat  het  oppervlak  der 

vloeistof  hetwelk  tusschen  de  beide  platen  onbedekt  blijft  als  onmerk- 
baar klein  kan  beschouwd  worden  in  vergelijking  tot  het  oppervlak, 

dat  de  vloeistof  met  de  platen  gemeen  heeft,  met  andere  woorden  : 

dat  de  hoogte  des  druppels  tusschen  de  platen  zeer  klein  zij  met  be- 

trekking tot  den  straal  van  zijn  boven-  en  grondvlak.  Daaruit  vloeit 
voort,  dat  de  oppervlakken,  die  de  druppel  met  de  beide  platen 

gemeen  heeft,  als  onderling  gelijk  kunnen  worden    aangemerkt. 

Duiden  wij  de  vloeistof,  de  bovenste  plaat  en  de  onderste  plaat 

naar  rangorde  door  de  wijzers  1,  2,  3  aan,  dan  is  overeenkom- 
stig de  gebruikelijke  notatie  :  K2  de  arbeid  noodig  om  het  vrije 

oppervlak  der  vloeistof  met  de  vierkante  eenheid  te  vergrooten, 

A12  de  arbeid  noodig  om  een  zuil  dier  vloeistof,  die  de  eenheid 

van  doorsnede  heeft,  van  de  bovenste  plaat,  —  en  Al3  de  arbeid 
om  haar  van  de  onderste  plaat  af  te  trekken.  Tusschen  deze 

grootheden  en  de  standvastige  hoeken  <p2  en  cc3 ,  waaronder  het 

oppervlak  der  vloeistof  tegen  de  bovenste  en  de  onderste  plaat 

aansluit,  bestaan  de  bekende  betrekkingen  : 

K,  cos  c  2  =  K,  —  A12    ,      K,  cos  93  ~.  K,  —  A13. 

Zij  verder  k  de  hoogte  des  druppels,  O  zijne  grond-  en  bo_ 
venvlakken,  s  zijn  soortelijk  gewicht  en  mitsdien  sh  O  zijn  gewicht, 

eindelijk  de  som  van  het  gewicht  van  de  bovenste  plaat  en  den 

daarop  geplaatsten  last  Q  w  qs/i  O.  Denken  wij  ons  nu  dat  de 

hoogte  verandere  met  clh,  dan  zal  het  virtueel  moment  voor  Q 

zijn  —  Q  dh  of  —  q  shOdh;  het  virtueel  moment  van  het  ge- 

wicht des  druppels  —  i  s  h  O  d  k.  Het  grond-  en  het  bovenvlak  des 

druppels  ondergaan  vergrootingen,  bepaald  door  de  betrekking : 

Odh=:  —  hdO: 

Was  het  oppervlak  der  vloeistof  geheel  vrij  dan  zou  volgens 

de  vermelde  stelling,  het  virtueel  moment  der  moleculaire  krach- 
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ten  aan  het  bovenvlak,  zoowel  als  aan  het  grondvlak  bedra- 

gen —  Kj  6^0,  te  zamen  —  2  Ky  d  O.  Nu  echter  bij  de  uitspreiding 
de  vloeistof  met  de  platen  in  aanraking  komt,  is  aan  het  boven- 

vlak het  virtueel  moment:  — (K, — A12)  6?  O,  aan  het  grondvlak: 

—  (K,-A„)iO. 
Ingeval  van  evenwicht  is  nu  : 

—  [t  +  q)»JkOdi—  (Kf  —  Alt)<?0  —  (K,—  A13)^0-  O 

of,  voor  O  Ah  stellende  — kdO, 

K,—  Art  +  K,— A.t-«i»ft+»)   (I) 

waarvoor  ook  geschreven  kan  worden  : 

K,  cos  <p2  -f-  K{  cos  qps  —  s  A2  (i  +  q)   (2) 

3.  De  waarde  van  h  wordt  onbestaanbaar,  wanneer  beide 

randhoeken  e2  en  gs  stomp  zijn.  Zij  wordt  dit  eveneens,  wan- 

neer 2Kj  =A12  of  2Kj  =  A13,  d.  i.  wanneer  de  vloeistof  zich 
over  de  bovenste  of  over  de  onderste  plaat  uitspreidt. 

Voor  kwik  tusschen  twee  glazen  platen  is : 

2KlCosq  =sk'^+q)   (8) 

wanneer  qp  den  randhoek  tusschen  kwik  en  glas  voorstelt. 

Wordt  de  bovenste  plaat  weggenomen,  waardoor  Al2  en  q  ko- 
men weg  te  vallen,  dan  is: 

Kx  +  Kx  cos  (f  =  f  shi*   (4) 

Uit  deze  twee  laatste  vergelijkingen  kunnen  de  waarden  van 

de  moleculaire  constante  Kx  van  kwik  en  van  den  hoek  <p  be- 
rekend worden,  wanneer  h  en  h  gemeten  zijn.  Zij  leveren  het 

voordeel  dat  men  door  wijziging  der  belasting  de  waarnemingen 

vermenigvuldigen  kan. 

In  zijne  Nouvelle  theorie  de  Vaction  capillaire  (p.  2  i  0)  ver- 

krijgt poisson  voor  de  hoogte  h  van  een  druppel  tusschen  twee 

gelijke  horizontale  platen  als  uitkomst  eener  analytische  behan- 
deling van  dit  vraagstuk  de  uitdrukking: 

t—l/ '*•""* 
w 
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Volgens  poisson's  notaties  is  a*  g  q  =  H  en  deze  laatste  groot- 
heid komt  overeen  met  het  dubbel  der  moleculaire  constante, 

die  wij  Kj  noemden.  Verder  is  co  de  randhoek,  dien  wij  met 

c/j  aanduidden,  v  het  volume  der  vloeistof,  en  het  gewicht  der 

bovenste  plaat.  Brengen  wij  de  vergelijking  van  poisson  over 

in  de  door  ons  gebruikte  notaties,  dan  verkrijgen  wij  : 

terwijl  wij   vonden: 

— q   v     TTTT' 

•(*..+  ?)  " Gaat  men  evenwel  de  afleiding  van  poisson  na  dan  vindt 

men  dat  hij  het  gewicht  der  vloeistof  zelve  heeft  verwaarloosd. 

Poisson  vond  namelijk  op  bl.   &W    de  betrekking: 

rlcfcosio  \  .       -i 
«j  =  n  g  ()  r     I    —  i  X' I  ?•  —  #2  s?«  6? 

waarin  de  twee  laatste  termen  van  het  tweede  lid  werden  ver- 

waarloosd. De  eerste  dezer  twee  termen,  te  weten  \g  Qnr2k  is 
het  halve  gewicht  van  den  druppel.  De  tweede  stelt  den  in- 

vloed voor,  dien  het  vrije  oppervlak  der  vloeistof  tusschen  de 

platen  op  de  evenwichtsvoorwaarde  uitoefent.  Zij  werd  in  onze 

berekening  niet  opgenomen,  op  grond  van  de  onderstelde  kleine 

waarde  van  het  quotiënt  der  hoogte  door  den  straal  van  het 
bovenvlak. 

Stellen  wij  ons  namelijk  voor  dat  de  bovenste  plaat  rijst, 

dan  zal  het  vrije  oppervlak  der  vloeistof  tusschen  de  platen 

vergroot  worden.  Het  punt  a,  waar  de  meridiaan  van  dit  op- 
pervlak tegen  het  bovenvlak  onder  een  hoek  cp  aansluit,  rijst 

over  een  afstand  dh.  Een  loodlijn  uit  a  op  den  meridiaan  in 

zijn  nieuwen  stand  neergelaten,  maakt  met  dh  den  hoek  cp  en 

het  stuk  begrepen  tusschen  het  voetpunt  der  loodlijn  en  het 

nieuwe  aansluitingspunt  is  dh  sin  cp.  Dit  is  de  vergrooting, 

die  de  meridiaan  ondergaat.  Het  geheele  oppervlak  ondergaat 

derhalve   de   vergrooting    2  n  r  sin  y  d  h.     Het   virtueele   moment 
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der  moleculaire  krachten  in  het  vrije  oppervlak    der  vloeistof  is 

mitsdien  —  ZnrsinqK^h  of   —  d  O,    zoodat     wij, 

ook  deze  virtueele  momenten  in  rekening  brengende,  m  de  plaats 
van  verg.  (3)  zouden   verkrijgen: 

^T.  Znrsin^K.h 
2KlC08q.  —      L.  =-**»(*  + f) 

of: 

q  s  K2  O  =  2  kx  O  cos  cp  —  J  s  k2  O  —  2  n  r  sin  q>  K,. 

Stelt  men  hierin  2  Kx  =  H  —  ö2^  (>,  q  s  h  O  =  tz ,  /i— /:,  qp  =  g? 
eu  s  =  ̂   (>,  dan  verkrijgt  men  de  volledige  vergelijking  van 

poisson.  In  de  door  ons  aangenomene  notatie  zouden  wij  in 

de  plaats  van  (3)  te  weten : 

2  K,  cos  qp  =  s  /i2  (f  +  q) 

de  betrekking  te  stellen  hebben: 

/  h\ 

2  Kj    cos  (f  —  8in<p-  \  =  s  h2  (f  +  9) r 

welke  van  de  vorige  slechts  door  den  zeer  kleinen  tweeden  term 
van  het  eerste  lid  verschilt. 

4.  Denken  wij  ons  den  druppel  gesneden  door  een  horizon- 
taal vlak  op  een  afstand  x  verwijderd  van  het  bovenvlak.  Zij 

0  de  hoek,  dien  de  meridiaan  van  het  vrije  oppervlak  der  vloei- 

stof met  het  snijvlak  maakt.  Het  bovenste  afgesneden  gedeelte 

van  den  druppel  heeft  nu  blijkbaar  dezelfde  gedaante,  die  een 

druppel  zou  hebben  van  dezelfde  grootte,  door  dezelfde  boven - 
plaat  gedekt,  doch  die  zou  rusten  op  eene  horizontale  plaat, 
waarmede  de  vloeistof  den  randhoek  0  zou  vormen.  Tusschen 

6  en  ü  moet  dus  volgens  (2)  de  betrekking  bestaan: 

Ki  cos  q2  -j-  Kx  cos  9  =  s  x2  (\  +  q)   (5). 

Deze  vergelijking,  die  de  betrekking  leert  kennen  tusschen 

den    hoek    $,    dien    een  element  der   meridiaan  maakt  met  een 
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horizontaal  vlak  en  den  afstand  x  van  het  element  tot  het  bo- 

ven vlak  van  den  druppel  is  de  differentiaalvergelijking  van  het 

oppervlak. 
In  verband  met  (2)  geeft  zij : 

cos  w9  4-  cos  0  #2   -^-    =  —   (6). 
COS  q>2  +  cos  ̂ 8  " 

5.  Ontbreekt  de  bovenste  plaat  dan  zijn  Al2  =  0  en  cp„  —  0, 

De  vergelijking  van  het  oppervlak  wordt  dan  : 

(1  -f-  cos  0)  #2   (7). 

(1  -j-  COS  cd3)  Il 

In  de  parallel  der  grootste  breedte  staat  het  meridiaan-ele- 
ment vertikaal  en  is  mitsdien  cos  e  =  0.  Noemt  men  a  den  af- 

stand van  deze  parallel  tot  het  bovenvlak,  dan  is : 

1  a2 

1  -f-  COS  q  3  h2 

zoodat  voor  (7)  ook  kan  geschreven  worden : 

x  =  a  \/  1  -f  cos  0   f8). 

Deze  vergelijking  vindt  men  bij  quincke  (pogg.  Ann.  CXXXIX, 

bl.  6)  afgeleid  uit  de  voorwaarde  dat  de  gemiddelde  kromming 

in  eenig  punt  evenredig  moet  zijn  niet  de  diepte  van  dit  punt 
onder  het  bovenvlak. 

6.  Ondervindt  de  vloeistof  geenerlei  aantrekking  van  de 

beide  platen,  d.  i.  zijn  zoowel  Al2  als  Al3  =  0,  dan  vindt  men : 

2K1==  [si?       (9) 

K,  =  \sa2   (10) 

waaruit  volgt: 

A  =  a[/  2. 

Dit    geval    wordt    verwezenlijkt    in   de    proef    van     leiden- 
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frost,  waarbij  een  druppel  in  den  sphaeroïdaaltoestand  op  een 

dampkussen  rust  en  boven-  en  grondvlakken  beide  horizontaal 

zijn.  Een  omgekeerde  luchtdruppel  van  dezelfde  gedaante  ver- 
krijgt men  wanneer  men  eene  luchtbel  in  eene  vloeistof  laat 

opstijgen  totdat  zij  eene  horizontale  plaat  ontmoet,  die  door  de 

vloeistof  volkomen  bevochtigd  wordt.  In  dit  geval  verkeert 

ten  naastenbij  de  luchtbel  in  een  zoogenaamd  doosniveau.  Het 

gemeenschappelijk  oppervlak  van  vloeistof  en  lucht  sluit  dan  met 

een  randhoek  —  0  tegen  de  bevochtigde  horizontale  plaat.  De 

twee  eenvoudige  betrekkingen  (9)  en  (10)  leveren  een  middel 

om  de  constante  Kj  door  meting  van  a  of  van  h  te  bepalen. 
Quiscke  heeft  zich  van  dit  middel  bediend,  doch  alleen  van 

de  betrekking  tusschen  a  en  Kl  gebruik  gemaakt.  Uit  den  aard 

der  zaak  Ie .  eren  de  metingen  van  de  geheele  hoogte  der  lucht- 
bel grootere  zekerheid  dan  die  van  den  vertikalen  afstand  van 

de  parallel  der  grootste  breedte  tot  het  laagste  punt  der  luchtbel. 

Men  vindt  dan  ook,  de  eerste  afmeting  tot  grondslag  der  be- 
rekening nemende,  grootere  overeenstemming  met  het  bedrag 

der  moleculaire  constante,  zooals  zij  door  quincke  uit  de  stijg- 
hoogte  in  capillaire  buizen  werd  afgeleid,  gelijk  blijkt  uit  de 

volgende  getallen: 

Vloeistoffen.  Moleculaire    constante 

uit  de  stijghoogte.  uit  h.  uit  a. 

Onderzwaveligzure  natron  7,636  7,571  7,903 
Water.    7,235  7,352  8,253 

Zwavelkoolstof.    3,343  .%0:Z6  3,274 

Olijfolie    3,271  3,626  3,260 

Terpentijnolie    2,765  2,715  3,033 
Steenolie    2,566  2,916  3,233 

Alcohol    2,237  2,479  2,599 



PERSISTENTIE   DER  MULLERSCHE  GANGEN  BIJ 
EEN  VOLWASSEN  MAN. 

DOOR 

J.    A.   BOOGAARD. 

Op  het  uitgestrekte  gebied  der  natuurwetenschappen  is  er 

zeker  geen  enkel  deel  waar  niet  in  den  loop  der  tijden  dq  be- 
schouwingen der  onderzoekers  aanmerkelijke  wijzigingen  hebben 

ondergaan.  Vooral  niet  het  minst  was  dit  ongetwijfeld  het 

geval  met  de  denkbeelden  van  hen,  die  bij  voorkeur  de  afwij- 
kingen van  de  zoogenaamde  vormdrift,  hetzij  in  de  planten  of 

in  de  dierenwereld ;  tot  het  onderwerp  hunner  studie  maakten* 

In  het  eerst  lette  men  hoofdzakelijk,  zoo  niet  uitsluitend,  op 

afwijkingen  in  het  uitwendig  voorkomen  van  planten  of  dieren 

waarbij  (vooral  wat  de  laatste  betrof)  de  fantasie  ruim  baan 

had  om  allerlei  punten  van  overeenkomst  te  ontdekken  tusschen 

de  schijnbaar  zoo  grillige  vormen,  welke  bij  de  zoogenaamde 

//monsters"  voorkwamen  en  het  voorkomen  van  verschillende 

dieren  :  ongeveer  als  kinderen,  die  in  de  zonderlinge  vlammen 

in  marmer  of  kwasterig  hout  steeds  onwillekeurig  allerlei  ver- 

wrongen menschelijke  gedaanten  of  ook  we]  diervormen  meenen 

te  ontdekken.  Ook  wist  men  destijds  veelal  spoedig  een  aantal 

oorzaken  aan  te  geven  door  welke  de  waargenomen  anomaliën 

waren  voortgebragt,  een  werk  waarbij  natuurlijk  de  helsche 

machten  eene  zeer  voorname  rol  moesten  spelen.  Later  begon 

men  ook  aan  afwijkingen  van  inwendige  deelen  meer  aandacht 

te  schenken,  terwijl  nu  tevens  de  mythologische  beschouwingen 

in  zooverre  eenige  wijziging  ondergingen  dat  de  christelijke 

//duiver'  voor  de  heidensche  //natuur"  moest  wijken  en  men 
in  het  algemeen  monstrositeiten,  hetzij  van  uit-  of  inwendige 
deelen  als  spelingen  der  natuur  (lusus  naturae)  voorstelde. 

Eindelijk  vond  men  in  eene  meer  nauwkeurige  kennis  der  nor- 
male ontwikkelingsgeschiedenis  den  sleutel  waardoor  men  in 

staat    was   vele    der   in  het  eerst  zóó  raadselachtige  afwijkingen 
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juist  te  beoordeelen  en,  zoo  al  niet  de  oorzaken,  dan  toch  de 

wijs  van  hun  ontstaan  te  leeren  inzien.  Wel  bleef  nog  eene 

niet  onaanzienlijke  groep  van  afwijkingen  die  men  nog  niet 

beter  dan  als  //overeenkomst  met  dieren"  (Thierahnlichkeiten) 
wist  aan  te  duiden,  maar  ook  hier  wees  toch  ook  nog  dikwijls 

de  ontwikkelingsgeschiedenis  een  tijdperk  aan,  wTaarin  b.  v.  nog 
geen  verschil  tusschen  het  embryo  van  den  mensch  en  dat  van 

een  of  ander  dier  kon  worden  aangetoond :  de  //Thierahnlichkeit" 

was  dan  eenvoudig  //Hemmungsbiidung''1  geworden,  dat  wil 
zeggen  eene  afwijking  van  den  normalen  vorm  welke  berust  op 

een  blijven  staan  op  een  vroege  ren  trap  van  ontwikkeling :  een 

toestand  waarbij  het  betroffen  orgaan  wel  doorgroeit  maar  daarbij 

niet  meer  van  gedaante  verandert.  Ik  wenschte  ditmaal  eene 

kleine  bijdrage  op  dit  gebied  te  leveren. 

Bij  een  6 6 jarigen  man,  die  voor  eenigen  tijd  in  het  akade- 
misch  ziekenhuis  te  Leiden  aan  morbus  Brightii  stierf,  vond  men 

bij  het  verrigten  der  lijkopening  (behalve  wat  in  verband  met 

zijne  laatste  ziekte  werd  waargenomen)  de  volgende,  grootendeels 

blijkbaar  aangeborene,  afwijkingen. 
De  nieren  zijn  van  ongelijke  grootte,  de  regter  10  J  centim.  lang, 

6  centim.  breed,  4  centim.  dik:  de  linker  heeft  eene  lengte 

van  9,  eene  breedte  van  6  en  eene  dikte  van  3^-  centim.  De 

ureteres  zijn  mede  zeer  verschillend  van  wijdte :  de  regter  heeft 

namelijk  in  het  midden  van  zijn  verloop  een  omvang  van  een 
centim.,  de  linker  van  2  a  2f  centim.,  ook  Let  nierbekken  en 

de  nierkelken  zijn  links  van  aanmerkelijke  wijdte.  Aan  de 

binnenzijde  der  ureteres  bevindt  zich  aan  weerszijde  nog  een 

buis  die  den  vergezellenden  ureter  in  omvang  nog  aanmerkelijk 

overtreft  en  zich  mede  van  de  nier  naar  de  vesica  urinaria 

schijnt  te  begeven.  Eegts  heeft  dit  kanaal  omstreeks  de  dikte 

van  een  vinger  (3j  centim.  omvang)  links  minstens  het  dubbele 

(7  a  8  centim.),  ook  heeft  aan  die  zijde  het  kanaal  een  meer 

gekronkeld  verloop.  Bij  nauwkeuriger  onderzoek  blijkt  echter 

al  spoedig,  dat  deze  kanalen,  zoowel  wat  hunnen  oorsprong  als 

wat  hunne  uitmonding  betreft  niet  met  de  ureteres  overeenko- 

men. Zij  staan  namelijk  aan  hun  boveneinde  noch  met  het 

nierbekken,  noch  met  de  nierkelken  in  verband,  maar  buigen 

zich    als   het    ware  van  binnen  naar  buiten  om  het  boveneinde 
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der  nieren  waarmede  zij  vast  zijn  vergroeid;  de  regter  loopt 

daar  spits  toe,  de  linker  gaat  over  in  eene  ronde  holte  of  blaas 

van  71 — 8i  centim.  diam.  Naar  beneden  toe  verloopen  beide 

buizen  in  het  algemeen,  zooals  gezegd  is,  aan  de  binnenzijde 

der  ureteres  zonder  echter  daarmede  verbonden  te  zijn ;  op 

eenige  centimeters  afstand  van  hun  benedeneinde,  waar  zij  meer 

achter  de  ureteres  komen  te  liggen,  zijn  zij  met  deze  vrij  vast 

vereenigd  zonder  evenwel  met  deze  buizen  te  versmelten,  daar 

zij  niet  zoo  als  de  ureteres  in  de  blaas  maar  lager  in  de  pars 

prostatica  urethrae  niet  ver  van  de  mediaanlijn  aan  den  achter- 
wand der  urethra  even  boven  den  colliculus  seminalis  uit- 

monden. Deze  uitmonding  iaat  (zoowel  bij  de  linker  als  bij  de 

regter)  slechts  eene  hjne  sonde  door  en  staat  in  wijdte  onge- 

veer gelijk  met  de  opening  door  welke  zich  de  ductas  ejacula- 
torii  in  de  urethra  ontlasten.  Deze  laatsten  leveren,  evenmin  als 

de  vesiculae  seminales,  eenigerlei  afwijking  op :  zij  monden  op 

de  gewone  wijze  ter  weerszijde  van  den  colliculus  seminalis 

uit :  op  den  colliculus  zelf,  is  echter  geene  naar  de  vesicula  pro- 
statica voerende  opening  te  ontdekken,  daarentegen  voert  eene 

kleine  opening  juist  in  de  mediaanlijn  op  den  colliculus,  4  a  5 

millim.  boven  de  uitmonding  der  ductus  ejaculatorii  gelegen, 

mede  naar  de  linker  der  bovenbeschreven  buizen,  welke  dus 

door  twee  verschillende,  hoewel  beide  zeer  kleine  openingen  met  de 

urethra  in  gemeenschap  staat.  In  beide  buizen  bevond  zich  eene 

vloeistof,  die  ongelukkig  door  onachtzaamheid  der  seceerenden 

verloren  ging. 

Willen  wij  niet  op  het  standpunt  der  zuivere  beschrijvende 

ontleedkunde  blijven  staan,  dan  doet  zich  hier  terstond  de  vraag 

voor  ons  op  naar  de  beteekenis  der  beschrevene  abnormale  dee- 

len :  behooren  zij  tot  het  sjstema  uropoëticum  of  tot  het  geni- 

taalstelsel? Hoe  zijn  zij  in  den  toestand  gekomen,  waarin  zij 

zich  thans  aan  ons  voordoen?  Om  deze  vragen  te  kunnen 

beantwoorden,  is  het  noodig  zich  rekenschap  te  ge\'en  van  de 

verschillende  ontwikkelingsvormen,  welke  het  systema  uropoëti- 
cum en  het  daarmede  zóó  nauw  verbonden  systema  generationis 

bij  het  embryo  der  hoogere  dieren  doorloopen.  —  Zoo  als  be- 
kend is  bevinden  zich  in  dat  tijdvak  van  het  foetale  leven, 

waarin    de    organa    generationis    en    ook    de    nieren  nog  geheel 
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ontbreken,  ter  weerszijde  van  het  benedenste  gedeelte  der  wer- 

velkolom twee  klierachtige  organen,  de  zoogenaamde  woLFF'sche 
ligchamen.  Deze  klieren  monden  elk  door  eene  enkelvou- 

dige uitvoeringsbuis,  het  woLFF'sche  kanaal,  uit  in  den  sinus 
urogenitalis.  Later,  te  gelijk  met  het  te  voorschijn  komen 

der  geslachtsklieren,  maar  daarmede  niet  onmiddelijk  verbon- 

den, ontwikkelen  zich  ook  tnsschen  deze  en  de  woLFF'sche 

ligchamen  twee  nieuwe  parige  deelen,  de  muller1  sche  gangen, 
in  het  eerst  als  soliede  strengen,  weldra  echter  als  werkelijke 

kanalen  aan  de  binnenzijde  der  woLFF'sche  buizen  gelegen,  en 
even  als  deze  in  den  sinus  urogenitalis  uitmondende.  Wanneer 

eindelijk  het  geslacht  van  het  embryo  zich  begint  te  kenmerken, 

openbaart  zich  vooral  ook  een  groot  verschil  in  de  latere  lot- 

gevallen der  MÜLLEB/sche  gangen.  —  Bij  de  vrouwelijke  indi- 

vidu's namelijk  strekken  deze  kanalen  tot  vorming  zoowel  van 
den  uterus  als  van  de  tubae  Fallopii  en  ook  hun  blaasvormig 

boveneinde  persisteert  als  zoogenaamde  MÜLLEifsche  hjdatide ; 

bij  het  mannelijk  geslacht  daarentegen,  verdwijnen  de  MÜLLEu'sche 
gangen  bijna  geheel,  nadat  zij  eerst  nog  aan  hun  benedeneinde 

met  elkander  zijn  versmolten.  Dit  benedeneinde  kent  men  thans 

onder  den  naam  van  uterus  masculinus  of  sinus  prostaticus. 

Ook  het  andere  einde  der  MÜLLER'sehe  gangen  pleegt  zelden 
spoorloos  te  verdwijnen ;  men  vindt  het  dan  nog  bij  volwasse- 

nen terug  als  een  klein  gesteeld  blaasje  tusschen  testis  en  epi- 
didymis;    voor  het  overige  verdwijnen  deze  kanalen  geheel. 

Brengen  wij  deze  bekende  feiten  uit  de  ontwikkelingsgeschie- 
denis in  verband  met  de  hierboven  beschrevene  afwijkingen 

dan  kunnen  wij  de  buizen,  die  in  ons  geval  aan  beide  zijden 

der  wervelkolom  tusschen  het  boveneinde  der  nieren  en  de  pars 

prostatica  urethrae  worden  aangetroffen,  nauwelijks  als  iets  anders 

opvatten  dan  als  persisteerende  Müller'sche  gangen. 
Hiervoor  pleiten  niet  slechts  hunne  ligging  en  hunne  als  het 

ware  neutrale  verhouding  ten  opzichte  der  nieren  zoowel  als 

der  testes,  maar  vooral  ook  hunne  uitmonding  in  de  pars  pro- 
statica urethrae.  Beide  deze  punten  maken  het  ook  naar  onze 

raeening  hoogst  onwaarschijnlijk  dat  de  bedoelde  buizen  als 

overtallige  ureteres  zouden  moeten  beschouwd  worden,  dan  toch 
was  het  veeleer  te  verwachten,  of  dat  zij  met  de  nieren  in  eene 
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nadere  verbinding  zouden  zijn  getreden  of  althans  dat  zij,  even 

als  de  normale  ureteres,  in  de  blaas  en  niet  in  de  pars  pro- 

statica  urethrae  zouden  hebben  uitgemond.  Wij  mogen  ons  hierbij 
echter  evenmin  verheelen  dat  de  beschrevene  buizen  ook  van  de 

normale  MÜLLER'sche  gangen  in  hare  verhouding  eenigzins  af- 

wijken, en  wel  1°.  daar  zij  aan  haar  begin  niet  met  de  testes 

maar  met  de  nieren  vergroeid  zijn  en  2°.  daar  zij  aan  haar 
benedeneinde  niet  met  elkander  tot  één  kanaal  zijn  versmolten. 

Hoe  het  zij,  wij  hopen  dat  bovenstaande  mededeeling  toch  van 

eenig  belang  moge  geacht  worden  daar  wij  te  vergeefs  in  de 

literatuur,  voor  zoover  die  ons  ten  dienste  stond,  naar  eene  be- 

schrijving van  een  analoog  geval  hebben  gezocht. 

Leiden,  Februari   1S75. 
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RÉ  VISION 

DES    SICYDIINI    ET    LATRUNCULINI 

ÜE     L'INSULINDE, 
PAR 

F.  BLEEKEB. 

Phalanx  SICYDIINI. 

Gobiiformes  corpore  subelongato  vel  elongato  antice  cylin- 

draceo ;  capi+e  obtuso  convexo ;  dentibus  maxillis  ex  parte 
gingivalibus  vel  labialibus  mobilibus ;  aperfcuris  branchialibus 

isthmo  lato  separatis ;  squamis  ex  parte  ctenoideis  vel  nullis ; 

pinna  ventrali  integra  orbiculari  disco  centrali  lato  ventri 

adnata  radiis  multifidis  brevibus  circa  discum  radiantibus; 
caudali  obtusa.     Vesica  aërea  nulla.  B.  4. 

Le  groupe  des  Sicjdiini  est  éminemment  caracterisé  par 

1'organisation  de  la  nageoire  ventrale  en  vérïtable  ventouse  se 

composant  d'un  disque  central  attaché  partout  au  ventre  et 
de  rayons  courts  a,  branches  nombreuses  entourant  la  plus 

grande  partie  du  disque. 

Je  sépare  des  Sicydiini  les  Sicydium  zosterophorum  et  bali- 

nense,  qui  sont  du  genre  Sicyopus  Gill  et  appartiennent  au 

groupe  des  Latrunculini, 

Les  Sicydiiiri  comprennent  les  genres  Sicydium  Val.,  Sicy- 

opteras  Gill,  Cotylopus  Guich.,  Tridentiger  Gill,  Lentipes 

Günth.  (—  Sicyogaster  Gill  nee  Bris.)  et  Microsicydium  Blkr, 

genres  dont  on  ne  connait  en  tout  qu'une  quinzaine  d'espèces. 
Ces  genres  se  font  aisément  distinguer  par  la  dentition  et 

par    1'écaillure.     Les    Lentipes,    dont    on    ne    connait    qu'une 

VEESL     EN    MEDED.    AFD.    NATUURK.    2<le   REEKS.    DEEL    IX.  18 
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seule  espèce  (de  1'ile  Hilo  Hawaii),  ont  seuls  Ie  corps  dénué 

d'écailles.  —  Les  Tridentiger,  connus  seulement  par  une  espèce 
du  Japon,  se  distinguent  par  les  dents  bisériales  aux  deux 

machoires  et  par  la  forme  tricuspide  des  dents  de  la  rangée 

externe.  —  Le  genre  Sicydium,  ne  coniprenant  que  1'espèce  tjpe 
des  Indes  occidentales,  se  fait  aisément  reconnaïtre  par  les 

barbillons  mandibulaires  et  par  Pabsence  de  dents  canines.  —  Le 

genre  Cotylopus  me  parait  bien  caractérisé  par  les  sept  épines 

dorsales,  par  Pabsence  de  dents  labiales,  et  par  la  forme  dilatée 

et  profondément  échancrée  des  dents  intermaxillaires.  Il  com- 

prend  deux  espèces  de  File  de  la  Eéunion.  —  Dans  le  genre 

Microsicydiuin,  représenté  jusqu'ici  par  une  seule  espèce  de 
Célèbes,  le  caractère  de  petites  dents  mandibulaires  fixes  et 

égales  et  de  dents  intermaxillaires  a  moitié  libre  dilatée  en 
forme  de  massue  se  combine  avec  Tabsence  de  barbillons  et 

avec  une  première  dorsale  a  cinq  rayons.  —  Le  genre  Sicy- 
opterus  reste  alors  pour  les  espèces  a  dents  labiales,  a  dents 

intermaxillaires  unisériales  et  simples,  a  canines  mandibulaires 
et  a  machoire  inférieure  sans  barbillons, 

Sicyopterus  Gill  =  Sicydiops  Blkr. 

Corpus  elongatum  squamatum,  capite  depressiusculo  superne 

postice  tantum  squamato,  maxilla  inferiore  non  cirrata.  Dentes 
intermaxillares  uniseriati  confertissimi  mobiles  simplices  apice 

non  incisi,  inframaxillares  biseriati  serie  externa  labiales  hori- 

zontales  gracillimi  serie  interna  mandibulares  fixi  distantes 

inaequales  ex  parte  canini.  Dentes  pharyngeales  aciculares. 

Squamae  trunco  majore  parte  ctenoideae,  50  ad  80  in  serie 

longitudinali.     B.  4.  D.  6—1/10  ad  6—1/12.  A.  1/10  vel  3/11. 

Eem.  Les  Sicyopterus  sont  des  Sicydiini  a  corps  squammeux, 
a  machoires  sans  barbillons,  a  dents  intermaxillaires  unisériales 

et  simples,  a,  dents  canines  et  labiales  inframaxillaires  et  a  six 

épines  dorsales.  I/examen  de  la  dentition  des  nombreux  indi- 
vidus  de  difïérentes  espèces  de  Sicyopterus  de  FInsulinde  vient 

d'apprendre  que  dans  ces  espèces  les  dents  intermaxillaires, 
bien    que    toujours    simples    et    sans    échancrure,    se    dilatent 
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souvent  au  milieu  et  se  courbent  constaminent  en  arrière  avec 

leur  partie  apicale.  Cette  partie  apicale,  niiuce  et  pointue, 

n'est  que  faiblement  unie  a  la  partie  basale  et  se  détache 

facileinent  en  raclant  la  rangée  des  dents  d 'arrière  en  avant. 
Les  dents  ayant  perdu  leur  partie  apicale  présentent  alors  un 

sommet  obtus  et  souvent  plus  rnoins  en  tbr  me  de  massue. 

La  coupe  sousgénérique  de  Sicydiops  n'étant  établi  que  sur 
des  individus  a  dents  intermaxillaires  mutilées,  doit  donc  être 

suppriinée. 

Des  dix  espèces  connues  de  Sicyopterus  neuf  habitent  les 

ïles  du  bassin  indo-pacifique.  La  dixième  a  été  trouvée  dans 
TAsie  continentale  (fleuves  de  Birinah)  et  fut  publiée  Fan 

dernier  par  M.  Day  sous  Ie  nom  de  Sicydium  fasciatum. 

L'Insulinde  en  nourrit  six  et  ces  espèces  sont  bien  différen- 
ciées  par  la  nature  de  Técaillure,  par  la  formule  des  écailles, 

par  les  proportions  de  la  hauteur  du  corps,  de  la  longueur  de 

la  tête  et  de  la  caudale,  et  puis  encore  par  Ie  plus  ou  moins 

de  développement  de  la  première  dorsale  et  par  les  couleurs. 

I.  Tronc  a,  70  jusqu'a  80  écailles  sur  une  rangée  longitu- 
dinale. Écailles  de  la  partie  antérieure  du  tronc  beaucoup 

plus  petites  que  celles  du  milieu.  Hauteur  du  corps  6 

a  plus  de  7  fois  dans  la  longueur  totale.  Nageoires 

verticales  sans  gouttelettes  blanchatres;   la  caudale  orange. 

a.  17  écailles  sur  une  rangée  transversale  entre  Tanale 

et  la  doisale  molle.  D.  6 — l/il  ou  6 — 1/12.  Corps 
a,  bandes  transversales. 

1.  Sicyopterus  cynocephalus  Blkr. 

b.  14  écailles  sur  une  rangée  transversale  entre  Tanale  et 

la  seconde  dorsale.  D.  6— 1/10  ou  6— 1/11.  Corps  sans 
bandes. 

2.  Sicyopterus  Parvei  Blkr. 

II.   Tronc  a  55  jusqu'a,  60  écailles  sur  une    rangée   longitu- 

dinale,   a    15    ou   16  écailles  sur  une  rangée  transversale 

18* 
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entre  1'anale  et  la  seconde  dorsale.    Ecailles  du  milieu  du 

tronc  plus  grandes  que  les  autres.  D.  6 — 1/10  ou  6 — 1/11. 
a.  Ecailles  de  la  partie  antérieure  du  tronc  plus  petites 

que  celles  de  la  queue.  Hauteur  du  corps  7  a  7  f  fois, 

tête  6|  a  6f  fois,  caudale  4±  a  4j  fois  dans  la  longueur 
totale.  Dorsales  et  pectorales  a  petites  taches  ou  points 
violatres.    Caudale  sans  bande  médiane. 

3.  Sicyopterus  microcephalus  Blkr. 

b.  Ecailles  de  la  partie  antérieure  du  tronc  plus  grandes 

que  celles  de  la  queue.  Hauteur  du  corps  6  fois,  tête 

64-  fois,  caudale  6  fois  dans  la  longueur  totale.  Corps 
a  bandes  transversale s,  caudale  a  bandelette  médiane 

noiratres. 

4.  Sicyopterus  micrurus  Blkr. 

III.  Tronc    a    50    ecailles    sur    une   rangée  longitudinale.  D. 

6—1/11  ou  6—1/12. 
a.  14  ou  15  ecailles  sur  une  rangée  transversale  entre 

1'anale  et  la  seconde  dorsale.  Ecailles  de  la  partie  an- 
térieure du  tronc  beaucoup  plus  grandes  que  celles  de 

la  moitié  postérieure.  Hauteur  du  corps  6\  a  7  fois, 

tête  5^  a  5§  fois  dans  la  longueur  totale.  Caudale  a 
bandelette  médiane  noiratre. 

5.  Sicyopterus  macrostetholepis  Blkr. 

b.  12  ecailles  sur  une  rangée  transversale  entre  Fanale  et 

la  seconde  dorsale.  Ecailles  de  la  partie  antérieure  du 

tronc  pas  plus  grandes  que  celles  de  la  moitié  posté- 
rieure. Hauteur  du  corps  8  fois,  caudale  6  fois  dans 

la    longueur  totale.     Caudale  sans  bandelette  médiane. 

6.  Sicyopterus  xanthurus  Blkr. 
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Sicyopterus  cynocephalus  Blkr. 

Sicyopt.  corpore  elongato  aiitice  cylindraceo  postice  compresso, 
altitudine  6  ad   7.1  in  ejus  longitudine ;  capite  obtuso  convexo 
5^    ad    6J-    in    longitudine    corporis ;    altitudine   capitis  IJ   ad 
lf,    latitudine    capitis    1^    ad    I£    in    ejus    longitudine;    ocu- 
lis    diametro    4    ad  5   et  paulo    in  longitudine    capitis,  diame- 

tro   Ij  ad  2   distan tibus;  rostro  valde  obtuso  convexo  ante  os 

prominente;    maxillis    subaequalibus,    superiore  sub  oculi  parte 
posteriore    desinente;    labio  superiore  papillato;  dentibus  inter- 
maxillaribus    confertissimis    dimidio    apicali    angulatim  curvatis 
integris  vulgo  acutis  interdum  obtusiusculis  subclavatis;  denti- 

bus    maxilla     inferiore    labialibus    gracillimis,    mandibularibus 

utroque    latere    5    ad   12  curvatis  anterioribus  et  posterioribus 

ceteris    longioribus  caninis  vel  caninoideis;  squamis  occipitali- 

bus,  nuchalibus,  scapularibus,  postaxillaribus  ventralibusque  cy- 

cloideis,    ceteris    ctenoideis;  squamis  35  eire.  in  serie  longitu- 
dinali  occiput  inter  et  pinnam  dorsi  anteriorem,  75  ad  80  in 

serie  longitudinali  angulum  aperturae  branchialis  superiorem  inter 

et  basin  pinnae  caudalis,  17  eire.  in  serie  transversali  initium 

pinnae  analis  inter  et  dorsalem  radiosam  ;  squamis  lateribus  antice 

iis  mediis  lateribus  valde  multo  minoribus  aetate  provectioribus 

vulgo  cute  reticulatim  elevata  immersis  ;  squamis  occipito- nucha- 

libus minimis  postrorsum  autem  magnitudine  accrescentibus ;  ap- 

pendice  anali  brevi  obtusa;  pinna  dorsali  anteriore  acuta  corpore 

vulgo  altiore,  spina  3a  ceteris  longiore  interdum  in  filum  producta; 
dorsali  radiosa  et  anali  corpore  humilioribus  postice  acutangulis, 

dorsali  anali  paulo  tantum  altiore  et  longiore;  pectoralibus  obtuse 

rotundatis  capite  paulo   longioribus;  ventrali  subcirculari  capitis 

parte  postoculari  paulo  longiore  membrana  interspinali  sat  ele- 
vata;   caudali    obtuse    rotundata    capite  paulo  longiore;  colore 

corpore    superne   profunde    violaceo  vel    olivaceo-viridi,   inferne 
margaritaceo    vel    aurantiaco;  iride  viridescente  margine  pupil- 

lari    aurea;     vitta    suboculari    subverticali  fusco-violacea ;  dorso 

fasciis  latis  obliquis   6  vel  7  violaceo-fuscis  vulgo  plus  minusve 

diffusis,    interdum  inconspicuis ;  pinnis  dorsalibus  et  anali  au- 
rantiacis,  dorsali  radiosa  interdum  punctis  magnis  irregularibus 
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fuscis  variegata,  anali  tertia  vel  quarta  parte  inferiore  fusco- 

violacea;  pectoralibus  violascente- olivaceis  aurantiaco  marginatis; 
ventrali  dilute  olivascente  vel  aurantiaca;  caudali  aurantiaca  basi 

olivascente  vel  violascente,  postice  violascente,  superne  et  inferne 

vitta  intramarginali  diffusa  violacea. 

B.    4.    D.    7— l/il    vel  1/12.  P.  21  ad  23.  V.  1/5.5/1.  A. 
1/10  vel  1/11.  C.   16/14/16   eire. 

Sya     Gobio  pinna  ventrali  subrotunda  acelabuti j 'ormi  etc.  Koel- 
reut.,  Descr.  pisc.  rar.,  Nov.  Gomment.  Acad.  Petropol. 

IX  p.   428  tab.  9-fig.  3,  4. 
Sicydium  cynocephalus  CV.,  Poiss.  XII  p.  J  34  tab.  352  ; 

Blkr,    Bijdr.    ichthyol.   Batjan,  Nat.  T.  Ned.  Ind.  IX 

p.  201;  Günth.,  Cat.  Pish.  III  p.  94. 

Sicydium  lagocephalum  Blkr,    Yerh.  Batav.  Gen.  XXII, 

Blenn.  Gob.  p.   39  (nee  CV.). 

Gobius  Hasseltii  Blkr,  Oer  nieuwe  soort.  Blenn.  Gobioid. 

Nat.  T.  Ned.  Ind.  I  p.   250. 

Utjang  Ja  van. 
Hab.  Sumatra    (Padang,    Priaman);    Java  (Tjisekat,  Krawang, 

Garut,  Purworedjo);  Bali  (Boleling);  Borneo  meridionalis  ; 

Celebes  (Maros,  Tonsea,  Manado,  Sawangan,  Klabatdiatas); 

Batjan   (Labuha);  in  fluviis. 

Longitudo  42  speciminum  65"'  ad  160'". 

Eem.  Le  Sicyopterus  cynocephalus  est  bien  nettement  carac 

térisé  par  la  formule  de  1'écaillure,  et  sa  diagnose  est  facilitée 
encore    par    la  largeur  relative  des  écailles  de  la  partie  antéri- 

eure  et  du  milieu  du  tronc,  par  la  formule  de  la  seconde  dor- 

sale  et  par  le  système  de  coloration. 

Le  Gobio  de  Koelreuter,  cité  dans  la  synonymie,  ne  peut 

pas  être  de  Fespèce  du  Sicydium  lagocephalum  CV.,  auquel  il 

a  été  rapporté  par  Valenciennes.  Le  Sicyopterus  lagocephalus 
est  dit  avoir  les  écailles  nuchales  et  du  dessous  du  ventre  aussi 

grandes  que  les  autres.  Or,  la  figure  publiée  par  Koelreuter 

représente  exactement  Técaillure  du  cynocephalus,  les  écailles 

de  la  nuque,  de  la  région  thoracique  et  du  ventre  y  étant 

beaucoup  plus  petites  que  celles  du  milieu  des  flancs  et  de  la 

queue.     La    figure    publiée    par   Pallas  de  son  Gobius  lagoce- 
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phalus  est  manifeste  ment  prise  sur  une  espèce  différente  de 
celle  de  Koelreuter,  et  probablement  sur  celle  qui  est  devenu 
Ie  Sicydium  lagocepkalus  CV. 

Le  Sicyopterus  cynocephalus   est,   dans   rinsulinde,  Tespèce  la 
plus    commune    du    genre  et  atteint  aussi   de  plus  grandes    di- 
mension   que  les  autres  espèces   archipélagiques.    Il  est  surtout 
habitant  des  iles  de  la  Sonde,  File  de  Batjan  étant,  jusqu'ici, 
la  seule  localité  a  Test  de  Célèbes  oii  il  a  été  trouvé. 

Sicyopterus  Parvei  Blkr 

Sicyopter.  corpore  elongato  antice  cylindraceo  postice  com- 
presso,  altitudine  7  eire.  in  ejus  longitudine;  capite  obtuso 
convexo  5£  ad  5|  in  longitudine  corporis;  altitudine  capitis 
\\  eire.,  latitudine  capitis  l£  eire.  in  ejus  longitudine;  oculis 
diametro  4  ad  5  in  longitudine  capitis,  diametro  li  ad  2 

distantibus;  rostro  valde  obtuso  convexo  ante  os  prominente  ; 
maxillis  subaequalibus,  superiore  sub  medio  oculo  eire.  desi- 

nente ;  labio  superiore  papillato ;  dentibus  intermaxillaribus  con- 

fertissimis  dimidio  apicali  angulatim  curvatis  apice  integris 

acutis;  dentibus  maxilla  inferiore  labialibus  gracillimis,  man- 

dibularibus  utroque  latere  8  curvatis  anteriore  et  posteriore 

ceteris  longioribus  caninis;  squamis  nuchalibus  scapularibus  et 

ventralibus  cycloideis,  lateribus  caudaque  ctenoideis  ;  squamis 

30  eire.  in  serie  longitudinali  frontem  inter  et  pinnam  dorsa- 
lem  spinosam,  70  eire.  in  serie  longitudinali  angulum  aperturae 

branchialis  superiorem  inter  et  basin  pinnae  caudalis,  14  in 

serie  transversali  initium  pinnae  analis  inter  et  dorsalem  radi- 

osam;  squamis  mediis  lateribus  caudalibus  non  multo,  postsca- 

pularibus  multo  majoribus;  appendice  anali  obtusa  brevi;  pinna 

dorsali  anteriore  acuta  corpore  altiore  spina  3a  ceteris  longiore  ; 
dorsali  radiosa  et  anali  subaequilongis  corpore  humilioribus 

postice  angulatis;  pectoralibus  obtuse  rotundatis  capite  longio- 
ribus ;  ventrali  oblonga  capite  absque  rostro  non  breviore  mem- 

brana  interspinali  parum  elevata;  caudali  obtuse  rotundata  5 

fere  in  longitudine  corporis  ;  colore  corpore  nigricante-violaceo 
inferne    dilutiore ;    iride    violascente-viridi ;    pinnis  fuscescente- 



(  278  ) 

violaceis  vel  violascentibus,  caudali  tantum  aurantiaca  superne 

inferne  et  postice  violaceo  late  limbata. 

B.  4.  D.   6—1/10  vel  6—1/11.  P.  21.  V.  1/5.5/1.  A.  1/10 

vel  1/11.  C.  14/14/8  eire. 

Syn.  Sicydium    Parvei    Blkr,    N.  soort  Preanger-reg.    Nat.  T. 
Ned.  Ind.  IV  p.  427  ;  Gunth.,  Gat.  Fish.  III  p.  94. 

Hab.  Java  (Garut),  in   fluviis. 

Longitudo  3  specioiinum  70'"  ad  119'". 

Bern.  Cette  espèce  est  voisine  du  cjnocephalus  par  Fécail- 
lure,  mais  bien  distincte  par  trois  écailles  de  rnoins  sur  une 

rangée  transversale,  par  un  rayon  de  moins  a,  la  seconde  dor- 
sale  et  par  les  couleurs.  La  seule  espèce  connue  du  continent 

asiatique,  Ie  Sicydium  fasciatum  Day,  de  Birmah,  doit  être  fort 

voisine  aussi  du  Parvei,  mais  se  distingue  suffisamment  par 

son  corps  plus  trapu  (hauteur  5  fois  dans  la  longueur  totale), 

par  les  pectorales  qui  sont  plus  courtes,  par  les  écailles  qui 

s'a vancent  jusque  prés  des  yeux,  par  les  bandes  et  taches  du 
corps  et  par  la  couleur  des  nageoires  qui  sont  toutes  noiratres 
et  bordées  de  blanchatre. 

Je  n'ai  recu  Ie  Parvei  que  de  Tintérieur  de  Tïle  de  Java,  oü 

il  habite  les  régions  élévées  jusqu'a  plus  de  800  mètres  au- 
dessus  du  niveau  de  la  mer.  M.  Güntber  en  cite  trois  indi- 

vidus  comme  provenant  des  Moluques,  sans  indication  cepen- 

dant  d'ïle  ou  de  localité.  Cette  habitation  me  paraït  fort  dou- 
teuse  et  pourrait  bien  ne  reposer  que  sur  une  erreur,  assez 

commune,  qui  confond  les  iles  de  la  Sonde  avec  les  Moluques. 

Sicyopterus  microcephalus  Blkr. 

Sicyopter.  corpore  elongato  antice  cylindraceo  postice  com- 
presso,  altitudine  7  ad  7  f  in  ejus  longitudiue;  capite  obtuso 

convexo  6j-  ad  6%  in  longitudine  corporis;  altitudine  capitis 

1|  ad  1-|,  latitudine  capitis  1|  eire.  in  ejus  longitudine; 

oculis  diametro  4  ad  4  et  paulo  in  longitudine  capitis,  diame- 
tris  2  eire.  distantibus;  rostro  valde  obtuso  convexo  ante  os 

prominente ;  maxillis  subaequalibus,  superiore  sub  oculi  parte 

anteriore    desinente;    labio    superiore  papillato;  dentibus  inter- 
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maxillaribus  confertissimis  dimidio  apicali  angulatim  curvatis 

apice  integris  acutis;  dentibus  maxilla  inferiore  labialibus  gra- 
cillinris,  mandibularibus  utroque  latere  5  ad  8  curvatis,  anteriore 

et  posteriore  ceteris  longioribus  caninis;  squamis  occipitalibus, 

nuchalibus  et  ventralibus  cycloideis,  ceteris  ctenoideis ;  squamis 

occiput  inter  et  dorsalem  anteriorem  20  eire.  in  serie  longitu- 
dinali,  trunco  00  eire.  in  serie  longitudinali  angulum  aperturae 

branchialis  superiorem  inter  et  basin  pinnae  caudalis,  15  vel 

16  in  serie  transversali  initium  pinnae  analis  inter  et  dorsalem 

radiosam;  squamis  occipitalibus  nuchalibus  con spicue  minoribus; 

squamis  mediis  lateribus  squamis  lateribus  antice  et  caudaiibus 

majoribus,  caudaiibus  squamis  lateribus  antice  raajoribus;  ap- 

pendice  anali  brer  i  obtusa;  pinna  dorsali  anteriore  acuta  cor- 

pore  paulo  ad  sat  multo  altiore  spinis  2a  3a  et  4a  ceteris  lon- 
gioribus subaequalibus ;  dorsali  radiosa  analique  subaequilongis 

corpore  humilioribus  postice  angulatis,  dorsali  anali  paulo  altiore  ; 

pectoralibus  obtuse  rotundatis  capite  longioribus  ;  ventrali  sub- 
circulari  capite  absque  rostro  non  vel  vix  breviore  membrana 

interspinali  sat  elevata;  caudali  obtuse  rotundata  4i  ad  4f  in 

longitudine  corporis ;  colore  corpore  superne  nitide  violaceo, 

ventre  margaritaceo ;  iride  violascente-viridi  margine  pupillari 

aurea;  vitta  suboculari  violascente;  lateribus  guttulis  flavis  in 

series  longitudinales  dispositis,  guttulis  cauda  postice  coalescen- 

tibus  rete  efficientibus ;  pinnis  roseo-violascentibus,  dorsalibus 

maculis  parvis  confertis  irregularibus,  pectoralibus  punctis  nu- 

merosissimis,  caudali  vittulis  longitudinalibus  profunde  violaceis  ; 

caudali  superne  et  infeme,  pectoralibus  et  ventrali  aurantiaco 

marginatis;  anali  violascente-aurantiaca  infeme  fusco  marginata. 

B.   4.  D.  6—1/10  vel  6— 1/11.  P.  19  vel  20.  V.  1/5.5/1.  A.  1/10 

vel  1/11.  C.   17/14/17  eire. 

Syn.   Sicydium  microcephalus  Blkr.  Spec.  pisc.  javan.  nov.  Nat. 

T.  Ned.  Ind.  VII  p.  437 ;  Günth.,  Cat.  Fish.  Til  p.  95. 

Hab.  Java  (Tjibiliong,  provinciae  Bantam) ;  Celebes  (Sawangan)  ? 
in  fluviis. 

Longitudo  3  speciminum  90'"  ad  
112'". 

Eem.    Le  Sicyopterus  actuel  se  fait  aisément   distinguer  par 

la  formule  des    écailles,  par  les  couleurs   et    par  les  proportions 
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de  la  tête  et  de  la  caudale.  Pen  possède  deux  individus  de 

la  partie  occidentale  de  File  de  Java  et  un  troisième.  qui  pro- 
vient  probablement  de  la  partie  septentrionale  de  Célèbes. 

Sicyopterus  micrurus  Blkr. 

Sicyopt.  corpore  elongato  antice  cylindraceo  postice  compresso, 

altitudine  6  et  paulo  in  ejus  longitudine ;  capite  obtuso  convexo 

6|  eire.  in  longitudine  corporis;  altitudine  capitis  lf  eire, 

latitudine  capitis  Ji  eire.  in  ejus  longitudine;  oculis  diametro 

4  eire.  in  longitudine  eapitis,  diametro  li  eire.  distan tibus  ;  rostro 

valde  obtuso  convexo  ante  os  prominente ;  maxillis  subaequali- 
bus,  superiore  sub  medio  oculo  eire.  desinente;  labio  superiore 

papillato;  dentibus  intermaxillaribus  confertissimis  dimidio  api- 
cali  angulatira  curvatis  apice  integris  acutis;  dentibus  maxilla 

inferiore  labialibus  gracillimis,  mandibularibus  utroque  la- 

tere 5  vel  6  curvatis  anteriore  et  posteriore  ceteris  longio- 

ribus  caninis;  squamis  occipitalibus,  nuchalibus  et  ventrali- 
bus  cycloideis,  lateralibus  et  caudalibus  ctenoideis;  squamis 

24  eire.  in  serie  longitudinali  frontem  inter  et  dorsalem  an- 
teriorem,  occipitalibus  nuchalibus  minoribus ;  squamis  trunco 

5ö  ad  60  in  serie  longitudinali  angulum  aperturae  branchialis 

superiorem  inter  et  basin  pinnae  caudalis,  15  vel  16  in  serie 

transversali  initium  pinnae  analis  inter  et  dorsalem  radiosam; 

squamis  lateribus  antice  quam  medio  et  postice  vix  majori- 

bus  caudalibus  lateralibus  paulo  majoribus;  appendice  anali  co- 

nica  brevi;  pinna  dorsali  anteriore  acuta  corpore  non  humiliore 

spina  3a  ceteris  longiore ;  dorsali  radiosa  en  anali  longitudine  et 
altitudine  subaequalibus  corpore  humilioribus  :  pectoralibus  obtuse 

rotundatis  capite  non  vel  vix  brevioribus ;  ventrali  subcirculari 

capite  absque  rostro  non  vel  vix  breviore;  membrana  interspinali 

parum  elevata ;  caudali  obtuse  rotundata  6  eire.  in  longitudine 

corporis;  colore  corpore  superne  olivaceo-viridi,,  lateribus  flaves- 
cente,  inferne  margaritaceo ;  iride  violascente  margine  pupillari 

aurea;  dorso  lateribusque  fasciis  8  eire.  transversis  nigricante- 

violaceis ;  pinnis  dorsalibus  olivascente-aurantiacis,  pectoralibus 

ventralique  aurantiacis,  anali  aurantiaca  marginem  inferiorem  ver- 
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sus  violacea  margine  ipso  rubra  vel  fiava,  caudali  maxima  parte 

aurantiaca  vitta  lata  formaui  ferri  equini  referente  et  vitta  lon- 

gitudinali  mediana  nigricante-violaceis. 

B.    4.    D     6-1/10  vel  6—1/11.  P.    18  vel   19.  V.   1/5.5/1. 
A.   1/10  vel  1/11.  C.   15/14/14  eire. 

Syn.    Sicydiam  micrurus    Blkr.,  Vierde    bijdr.  ichth.  Amboin. 

Nat    T.    Ned.    Ind.    V.  p.  34 J  ;  Günth.,  Cat.  Fish. 

III.  p.   93. 

Hab.  Bali  (Boleling) ;  Ambo-ma:  in  fluviis. 

Longitudo  2  speciminum   78"    et  80'". 

Rem.  Cette  espèce  est  fort  voisine  du  Sicyopterus  microce- 

phalus  par  la  formule  des  écailles,  mais  elle  a  Ie  corps  moins 

allongé,  la  tête  plus  grande,  la  caudale  notablement  plus  courte 

et  Ie  système  de  coloration  assez  différent.  La  diagnose  est 

facilitée  encore  par  ]a  largeur  relative  des  écailles,  celles  de  la 

partie  antérieure  du  tronc  étant  plus  grandes  que  celles  de  la 

queue. 

Sicyopterus  macrusietholepis  Blkr. 

Sicyopter.  corpore  elongato  antice  cylindraceo  postice  com- 

presso,  altitudine  61  ad  7  in  ejus  longitudine ;  capite  obtuso 

convexo  5l  ad  5 1  in  longitudine  corporis ;  altitudine  capitis 

1|  eire,  latitudine  capitis  Ij  eire.  in  ejus  longitudine;  oculis 

diametro  41  ad  5  in  longitudine  capitis,  diametro  1?  eire,  dis- 

tantibus ;  rostro  valde  obtuso  convexo  ante  os  prominente ;  ma- 

xillis  subaequalibus.  superiore  sub  oculi  dimidio  posteriore  desi- 

nente ;  labio  superiore  papillato ;  dentibus  intermaxilaribus 

confertissimis  dimidio  apicali  angulatim  curvatis  apice  integris 

acutis ;  dentibus  maxilla  inferiore  labialibus  gracillimis,  mandi- 

bularibus  utroque  latere  5  vel  6  valde  inaequalibus  anteriore 

valde  curvato  et  posteriore  ceteris  longioribus  caninis;  squamis 

nuchalibus,  scapularibus  et  ventralibus  cycloideis,  lateribus  cau- 

daque  ctenoideis;  squamis  18  eire.  in  serie  lougitudinali  occiput 

inter  et  dorsalem  anteriorem,  occipitalibus  nuchalibus  multo  mi- 

noribüs;  squamis  trunco  50  eire.  in  serie  lougitudinali  angulum 
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aperturae  branchialis  superiorem  inter  et  basin  pinnae  caudalis, 

14  vel  15  in  serie  transversali  initium  pinnae  analis  inter  et 

dorsalem  radiosam ;  squamis  postaxillaribus  et  lateribus  antice 

squamis  lateribus  postice  caudaque  multo  majoribus;  appendice 

anali  brevi  obtusa;  pinna  dorsali  anteriore  acuta  corpore  altiore 

spinis  2a  3a  et  4?  interdum  im  filum  breve  productis  3a  ceteris 
longiore ;  dorsali  radiosa  et  anali  longitudine  et  altitudine  subae- 
qualibus  corpore  paulo  bumiloribus  postice  angulatis  ;  pectoralibus 

obtuse  rotundatis  capite  non  ad  paulo  longioribus ;  ventrali 

subcirculari  capitis  parte  postoculari  vix  longiore  membrana  in- 
terspinali  parum  elevata;  caudali  obtusa  convexa  vel  rotundata 

capite  non  ad  paulo  longiore  ;  colore  corpore  superne  violaceo- 
vel  nigricante  viridi,  inferne  dilutiore  ;  iride  violascente  vel  viridi 

margine  pupillari  aurea  ;  dorso  fasciis  5  vel  6  latis  diffusis 

transversis  nigricante-violaceis ;  pinnis  dorsalibus  caudalique  fus- 

cescente-violaceis  vel  violascentibus  interdum  maculis  parvis  irre- 

gularibus  nigricantibus ;  pectoralibus  violascente-viridibus  auran- 

tiaco  marginatis  ;  ventrali  viridescente -aurantiaca ;  anali  profunde 
fusca  vel  violacea  inferne  nigro  margiuata;  caudali  vittis  fuscis 

vel  nigricantibus,  mediana  longitudinali,  subperipherica  formam 

ferri  equini  referente. 

B.  4.  D.  6—1/11  vel  6—1/12.  P.  19.  V.    1/5.5/1.  A.    i/10 

vel  1/11.  C.   10/14/8  eire. 

Syn.  Sioydium  macrostelholepis  Blkr,  Diagn.  n.   vischs     Suma- 
tra,  Nat.  T.  Ned.  Ind.  IV    p.  271;  Günth.,  Cat.  Fish. 

III  p.  94. 

Hab.  Sumatra  occidentalis;  Singapura;  Bali  (Boleling) ;  Amboina; 
in  fluviis, 

Longitudo  12  speciminum  58f''  ad  103'". 

Rem.  Le  Sicyopterus  macrolepis  est  remarquable  par  les  écail- 
les  de  la  partie  antérieure  du  tronc  qui  sont  plus  grandes  que 

celles  du  milieu  des  flancs  et  que  celles  de  la  queue.  Par  ce 

seul  caractère  déja  il  est  parfaitement  a  reconnaïtre  parmi  ses 

congénères.  C'est  la  seule  espèce  insulindienne,  retrouvee  jus- 

qu'ici  hors  Pinde  archipélagique,  oü  elle  est  connue  habiter  les 
rivières  d'Aneiteum. 
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Sicyopterus  xanthurus  Blkr. 

Sicyopter.  corpore  elongato  antice  cylindraceo  postice  conpresso, 

altitudine  8  eire.  in  ejus  longitudine ;  capite  obtuso  convexo 

6  eire.  in  longitudine  corporis ;  altitudine  capitis  1*  eire,  lati- 

tudine  capitis  li  eire.  in  ejus  longitudine;  oculis  diametro  '6\ 
eire.  in  longitudine  capitis  diametro  1  eire.  distan tibus;  rostro 

valde  obtuso  convexo  ante  os  prominente;  maxillis  subaequali- 

bus  superiore  sub  medio  oculo  eire.  desinente ;  labio  superiore 

papillato;  dentibus  intermaxillaribus  confertissimis  dimidio  api- 
cali  angulatim  curvatis  apice  acutis  vel  acutiusculis ;  dentibus 

maxilla  inferiore,  labialibus  gracillimis,  mandibularibus  utroque 

latere  5  vel  6  valde  inaequalibus  anteriore  ceteris  multo  longiore 

canino  subhorizontaliter  extrorsum  curvato;  squamis  nuchalibus, 

scapularibus  et  ventralibus  cycloideis,  lateribus  caudaque  ctenoi- 
deis;  squamis  14  eire.  in  serie  longitudinali  occiput  inter  et 

dorsalem  spinosam,  occipitalibus  nuchalibus  non  multo  minori- 
bus;  squamis  trunco  50  eire.  in  serie  longitudinali  angulum 

aperturae  branchialis  superiorem  inter  et  basin  pinnae  caudalis, 

12  in  serie  transversali  mitiuin  pinnae  analis  inter  et  dorsalem 

radiosam;  squamis  postaxillaribus  et  lateribus  antice  squamis 

lateribus  postice  caudaque  non  majoribus;  appendice  anali  brevi 

obtusa;  pinna  dorsali  anteriore  acuta  corpore  altiore  spina  3a 
ceteris  longiore;  pinnis  dorsali  radiosa  et  anali  longitudine  et 

altitudine  subaequalibus  corpore  noü  vel  vix  humilioribus  postice 

angulatis;  pectoralibos  obtuse  rotundatis  capite  paulo  longiori- 
bus;  ventrali  subcirculari  capitis  parte  postoculari  vix  longiore 

membrana  interspinali  sat  elevata;  caudali  obtuse  rotundata  capite 

paulo  longiore;  colore  corpore  nigricante-violaceo,  inferne  dilu- 

tiore ;  iride  viridescente ;  cauda  postice  aurantiaca ;  pinnis  dor- 

salibus  et  anali  fusco-violaceis ;  pectoralibus  viridescente-violaceis 

aurantiaco  marginatis ;  ventrali  dilute  violascente;  caudali  pui- 
cherrime  aurantiaca  vitta  nigra  formam  ferri  equini  referente 

totam  pinnam  angulis  tantum  exceptis  amplectente. 

B.  4.  D.   6—1/11    vel    6—1/12.    P.   19  vel  20.    V.   1/5. 5/J. 

A.  1/10  vel  1/11.  C.   9/14/7   eire. 

Syn.  Sicydium   xanthurus    Blkr.,    Diagn.    n.    vischs.    Sumatra, 

Nat.  T.  Ned.  Ind.  p.  271 ;  Günth.,  Gat.  Fish.  III  p.  93. 
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Sicyopterus  (Sicydiops)  xanthurus  Blkr ,  Syst.  Gob.,  Arch. 
néerl.  se.  nat.   IX  p.   26. 

Hab.  Sumatra  occidentalis ;  Bali  (Boleling) ;  in  fluviis. 

Longitudo  speciminis  descripti  64"'. 

Kern.  Bien  que  fort  voisin  du  Sicyopterus  macrostetholepis, 

Tespèce  actuelle  est  bien  distincte  et  aisément  a  reconnaïtre 

par  les  écailles  de  la  partie  antérieure  du  tronc,  qui  ne  sont  pas 

plus  grandes  que  celles  de  la  partie  postérieure.  Elle  présente 

deux  ou  trois  écailles  de  moins  sur  une  rangée  transversale  et 

se  distingue  en  outre  par  son  corps  plus  allongé  et  par  Tabsence 

de  bandelette  longitudinale  médiane  sur  la  caudale. 

MicuosicYDiuM  Blkr. 

Corpus  subelongatum  vel  elongatum  squamatum,  capite  obtuso 

alepidoto,  maxilla  inferiore  non  cirrata.  Dentes,  intermaxilla- 

res  mobiles  uniseriati  stipitati  apice  clavati  obtusi,  inframaxilla- 
res  biseriati  serie  interna  parvi  serie  externa  labiales.  Squamae 

capite,  nucha  et  regione  thoraco-ventrali  nullae,  trunco  ctenoi- 

deae  40  eire.  in  serie  longitudinali.  Pinna  caudalis  truncato- 

emarginata.  B.  4.  D,  5  vel  6—1/9  vel  1/10.  A  1/10  vel  1/11. 

Kern.  Le  genre  Microsicydium  se  distingue,  dans  Ie  groupe 

des  Sicydiini,  par  les  caractères  combines  d'écailles  cténoïdes 

ne  s'étendant  pas  en  ayant  jusque  dans  la  région  nucho-thora- 
cique,  par  Tabsence  de  barbillons  et  de  canines,  par  les  dents 

intermaxillaires  en   forme  de  massue  et  par  la  caudale  échancrée. 

Je  n'en  connais  qu'une  seule  espèce,  dont  je  possède  plus  de 
trois  cents  individus,  mais  dont  le  plus  grand  ne  mesure  pas 

tout  a,  fait  quatre  centimètres. 

Microsicydium  gymnauchen  Blkr,  Syst.  Gobioïd.  Arch.  néerl. 
se.  nat.  IX  p.  314. 

Microsicyd.  corpore  elongato  antice  cylindraceo  postice  com- 

presso,  altitudine  7   ad  8  in  ejus  longitudine;  capite  obtusius- 
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culo  convexo  5  eire.  in  longitudine  corporis ;  altitudine  et 

latitudine  capitis  2  eire.  in  ejus  longitudine;  oculis  diametro 

4  ad  4£  in  longitudine  capitis,  diametro  1  eire.  distantibus; 

rostro  obtuso  convexo  ante  os  prominente ;  maxillis  subaequali- 

bus,  superiore  sub  oculi  parte  anteriore  desinente ;  dentibus  in- 

termaxillaribus  confertis  stipitatis  apice  clavatis  obtusis,  infra- 
maxillaribus  serie  externa  gracillimis  horizontaïbus,  mandibularibus 

subaequalibus;  squamis  trunco  ctenoideis  40  eire.  in  serie  lon~ 

gitudinali,  12  eire.  in  serie  transversali  initium  pinnae  analis 
inteu  et  dorsalem  radiosam;  squamis  trunco  antice  medio  et 

postice  aequalibus  ;  pinna  dorsali  anteriore  acutiuscula;  dorsali 

radiosa  dorsali  anteriore  paulo  altiore  corpore  humilioie  antice 

quam  postice  altiore  angulata;  pectoralibus  obtuse  rotundatis' 
capite  vix  brevioribus ;  ventrali  patellaeformi  oblonga  capitis 

parte  postoculari  vix  lougiore  membrana  interspin ali  sat  elevata; 

anali  altitudine,  longitudine  et  forma  dorsali  radiosae  subaequali; 

caudali  truncato-emarginata  angulis  acuta  5  et  paulo  ad  6  in 

longitudine  corporis ;  colore  corpore  superne  viridi,  inferne  mar- 

garitaceo ;  iride  viridi  vel  violascente ;  fasciis  vel  vittis  corpore 

nigricantibus  vel  fuscis  transversis  subaequidistantibus  spatiis 

intermediis  gracilioiïbus,  la  oculari,  2a  nucho-thoracica,  8a  basi 
caudalis  approximata,  vittis  4  vel  5  posterioribus  ceteris  paulo 

gracilioribus  leviter  obiique  antrorsum  descendentibus ;  pinnis 

roseo-hyalinis,  anali  punctis  nigricantibus,  —  Yariat  fasciis 
corpore  diffusis  et  latis  vel  nuilis. 

B.  4.  D.   6—1/9  ad  6—1/11.  P.   19  eire.  V.  1/5.5/1.  A.  1/10 

vel   1/11.  C.   5/12/4  eire, 
Syn.   Sicydium   gymnauchen    Blkr,    Act,    Soc.    Sc.  Ind.  neerl. 

III  Tiende    bijdi.    vischf.   Celebes  p.    11;  Günth.,  Cat. 

Fish.  III  p.   95. 
Nikal  Manadens. 

Hab.   Celebes  (Manado);  in   aquis  tluvio-marinis. 

Longitudo  plus  quam  300  speciminum  23'"  ad  34"'. 



(   286  ) 

Phalanx  LATRÜNCULINI. 

Gobiiformes  corpore  subelongato  vel  elongato ;  squamis  nie- 
diocribus  vel  magnis  ;  aperturis  branchialibus  mediocribus  isthmo 

lato  separatis ;  dentibus  maxilla  inferiore  uniseriatis;  pinnis 

dorsalibus  distantibus,  radiosa  non  elongata;  ventrali  integra 

basi  tantum  ventri  adnata;  caudali  obtusa. 

Les  quelques  espèces  rapportées  aux  genres  Latrunculus, 

Evorthodus.  Sicyopus,  Leptogobius  et  Gobiopterus,  composent 

un  groupe  nettement  distinct,  caractérisé  par  la  forme  allongée 

da  corps,  par  la  disposition  unisériale  des  dents  mandibulaires, 

par  la  ventrale  sans  disque  central  et  par  la  brièveté  de  la  se- 

conde dorsale"*). 
I/Insulinde  ne  paraït  nourrir  que  des  espèces  de  Sicyopus, 

Leptogobius  et  Gobiopterus.  «Ten  possède  quatre,  dont  deux  de 

Sicyopus.  Une  cinquième  espèce  insulindienne,  décrite  par  M. 

Peters  sous  Ie  nom  de  Apocryptes  variegatus,  est  probablement 

du  genre  Gobiopterus. 

Sicyopus  Gill. 

Corpus  elongatum  antice  cylindraceum  capite  obtuso  convexo 

alepidoto.  Dentes  ut^aque  maxilla  uniseriati  simplices  mobiles 

gracillimi  uncinati,  canini  nulli.  Squamae  trunco  ctenoideae 

32  eire.  in  serie  longitudinali .  Pinnae  dorsalis  radiosa  et  analis 

obtusae.  Isthmus  latus.  B.  4.  "D.  6—1/9  vel  6—  1/10.  A.  J/9 
vel  1/10. 

Rem.  Le  genre  Sicyopus  est  caractérisé,  dans  Ie  groupe  des 

Latrunculini,  par  les  dents  unisériales  et  pointues  aux  deux 

machoires,  par  Fabsence  de  canines  intrasymphysiennes,  par  la 

tête    a    museau  obtus  et  convexe  et  par  Pégale  longueur  et  la 

*)  Dans  la  diagnose  du  groupe  formulée  dans  1'Esquisse  d'unu  système  naturel 
des  Gobioïdes,  il  est  imprimé  par  inadvertance,  par  rapport  h,  cette  dorsale,  «elon- 

gata "au  lieu  de  „non  elongata" 



(  w  ) 

forme  obtuse  de  la  seconde  dorsale  et  de  1'anale.  —  Les  deux 

espèces  insulindiermes  sont  les  seules  connues  et  nettement  dis- 
tinctes  par  les  caractères  suivants. 

I.  Dents  intermaxillaires  et  inandibulaires  fortes  et  inégaies  au 

nombre  de  5  ou  6  de  chaque  cóté.  Corps  a  4  bandes 

trans versales  brunatres  dont  Tantérieure  est  beaucoup  plus 

large  que  les  autres. 

1.  Sicyopus  zosterophorum  Gill. 

II.  Dents  petit^s  et  égales,  les  intermaxillaires  au  nombre  d'en- 
viron  20,  les  mandibulaires  au  nombre  d'environ  10  de 

chaque  cöté.     Corps  a  bandelette  céphalo-caudale  brunatre. 

2.  Sicyopus  balinense  Gill. 

Sicyopus   zosterophorum  Gill,  Proc.  Acad.  nat.  se.   Philad. 

iS63  p.   262. 

Sicjop.  corpore  elongato  antice  cylindraceo,  postice  compresso, 

altitudine  8  eire.  in  ejus  longitudine ;  capite  obtuso  convexo 

5  et  paulo  in  longitudine  corporis;  altitudine  capitis  2  fere, 

latitudine  capitis  1\  eire.  in  ejus  longitudine;  oculis  diametro 

3i  eire.  in  longitudine  capitis,  diametro  1  fere  distantibus; 

rostro  obtuso  convexo  vix  ante  os  prominente  oculo  breviore; 

maxillis  aequalibus,  superiore  sub  oculi  parte  posteriore  desi- 
nente ;  dentibus  maxillis  conicis  acutis  curvatis  distanti  bus 

utroque  latere  5  vel  6  inaequaiibus  subposterioribus  ceteris  lon- 
gionbus;  labio  superiore  carnoso;  squamis  capite  et  nucha 

nullis,  trunco  valde  ciliatis  32  eire.  in  serie  longitudinali  an- 

gulum  aperturae  branchialis  superiorem  inter  et  basin  pinnae 

caudalis^  8  vel  9  in  serie  transv^rsali  initium  pinnae  analis 

inter  et  dorsalem  radiosam ;  squamis  caudalibus  squamis  lateribus 

antice  majonbus ;  appendice  anali  conica  acuta :  pinna  dorsali  ante- 
riore  obtusa  rotundata  corpore  paulo  humiliore  spinis  mediis  ceteris 

VERSL.  EN  MEDED.  A.ID.    NATUÜEK,  2de  REEKS.  DEEL  IX.  19 



(  288  ) 

longioribus ;  dorsali  radiosa  dorsali  anteriore  vix  vel  non  altiore 

postice  acu tanguia ;  pectoralibus  obtase  rotundatis  capite  non  vel 

vix  brevioribus ;  ventrali  capite  duplo  eire.  breviore ;  anali 

dorsali  radiosa  vix  breviore  et  vix  humiliore  postice  acutangula ; 

caudali  obtuse  rotundata  capite  paulo  longiore;  colore  corpore 

roseo-viridi,  inferne  dilutiore ;  capite  toto  violaceo ;  fasciis  trans- 

versis  vel  zonis  violaceo -fuscis  4  corpus  totum  cingentibus, 

zona  anteriore  latissima  ante  spinam  dorsi  lm  incipiente  et 

sub  initio  dorsalis  radiosae  desinente,  zonis  2a  et  3a  gracilibns 
dorsalem  radiosani  inter  et  analem,  zona  4a  caudali  zonis  2a  et  3a 
paulo  latiore  medio  basin  pinnae  caudalis  inter  et  analem ; 

squamis  spatiis  interfascialibus  singulis  vittula  intramarginali 

fusca  semilunari ;  pinnis  dorsalibus  et  anali  leviter  nigro  mar- 

ginatis ;  dorsali  spinosa  fusco-violacea  superne  tantum  flavo- 
aurantiaca;  dorsali  radiosa  dimidio  basali  violascente  dimidio 

superiore  aurantiaco  flava;  pectoralibus,  ventralibas  analique 

aurantiacis ;  caudali  dimidio  basali  aurantiaca,  dimidio  libero 

violaceo-nigra. 

B.  4.    D.  6— 1/9  vel  6—1/10.    P.  15.  V.    1/5.5/1.    A.   1/9 

vel  1/10.  C.  9/11/10   vel   )  0/11/1 1    eire. 

Syn.   Sicydium  zosterophorum   Blkr,  N.  bij  dr.  ichth.   Bali,  Nat. 

T    Ned.  Ind.  XIÏ  p.   296;  Günth.,  Gat.  Fish.  lltp.  85. 

Hab.  Bali  (Boleiing) ;  in  fluviis. 

Longitudo  speciminis  unici  51''. 

Rem.  Le  Sicyopus  zosterophorum  est  surtout  caractérisé  par 

les  fortes  dents  inégales  et  en  petit  nombre  aux  deux  machoires 

et  par  les  bandes  transversales  brunatres,  dont  Tantérieure  est 

plus  large  que  les  trois  autres  ensemble  et  occupe  toute  la 

partie  du  tronc  entre  Taisselle  et  Torifice  anal.  —  Je  n'en  ai 
vu  que  le  seul  individu  décrit. 

Sicyopus    balinense    Gill,  Proc.  Acad.  nat.   se.   Philad.   186  3 

p.   267. 

Sicyop.  corpore  elongato,  antice  cylindraceo,  postice  compresso, 

altitudine  8  eire.  in  ejus  longitudine;  capite  obtuso  convexo 

5    et    paulo    in    longitudine    corporis;  altitudine  capitis   2  ferc, 
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latitudine  capitis  lf  eire.  in  ejus  longitudine ;  oculis  diametro 

3i  eire.  in  longitudine  capitis,  diametro  1  fere  distantibus ; 

rostro  obtuso  convexo  vix  ante  os  prominente,  oculo  breviore; 

maxillis  subaequalibus,  superiore  sub  oculi  parte  posteriore  desi- 
nente ;  dentibus  maxillis  conicis  acutis  curvatis;  intermaxillaribus 

parvis  confertis  aequalibus  utroque  latere  20  eire.,  mandibula- 
ribus  distantibus  inaequalibus  utroque  latere  10  eire.;  labio 

superiore  carnoso;  squamis  capite  et  nucha  antice  nullis,  trunco 

valde  ciliatis,  nucha  media  7  eire.  in  serie  longitudinali,  late- 

ribus  35  eire.  in  serie  longitudinali  angulum  aperturae  bran- 

chialis  superiorem  inter  basin  pinnae  caudalis,  8  vel  9  in  serie 

transversali  initium  pinnae  analis  inter  et  pinnam  dorsalem 

radiosam;  squamis  caudalibus  squamis  corpore  antice  multo 

majoribus;  appendice  anali  conica;  pinna  dorsali  anteriore  ro- 
tundata  obtusa  corpore  plus  duplo  humiliore  spinis  mediis 

ceteris  longioribus ;  dorsali  radiosa  dorsali  anteriore  paulo  altiore 

postice  acuta;  pectoralibus  obtuse  rotundatis  capite  paulo  bre- 
vioribus  ;  ventrali  capite  duplo  fere  breviore  ;  anali  dorsali  radiosa 

non  vel  vix  breviore  et  non  vel  vix  humiliore  postice  acutan- 

gula;  caudali  obtuse  rotundata  cap  te  non  vel  vix  breviore; 

colore  corpore  roseo-viridi,  inferne  dilutiore;  rostro  violascente; 

iride  viridescente ;  vitta  oculo-maxillari  violacea ;  vitta  cephalo- 
caudali  fusca;  dorso  lateribusque  insuper  fuscescente-violaceo 

diffuse  nebulatis;  squamis  lateribus  plurimis  singulis  stria  in- 

tramarginali  semilunari  fusca ;  pinnis  flavescente-aurantiacis ;  pecto- 
ralibus  media  basi  macula  fuscescente  ;  caudali  postice  violascente. 

B.  4.  D.  6  — 1/9  vel  6— 1/10.  P.  17  vel  18.  V.  1/5.5/1.  A.  1/9 

vel  1/10.  C.   10/11/9  vel   .U/11/10  eire. 

Sjn.   Sicydium  balinense    Blkr,    N.  bijdr.  ichth.   Bali,  Nat.  T. 
Ned.  Ind.  XII   p.  297;  Günth.,  Cat.  Fish.  III  p.  96. 

Hab.  Bali  (Boleling);  in  fluviis. 

Longitudo  2  speciminum  48'"  et  51'". 

Rem.  Cette  espèce,  habitant  les  mêmes  localités  que  Ie  zos- 

terophorum,  présente  les  mêmes  formes  générales  du  corps  et 

des  nageoires,  mais  Ie  système  de  coloration  est  assez  différent 
et  surtout  la  dentition,  les  dents.  aux  deux  machoires,  étant 

beaucoup  plus  petites  et  plus  nomoreuses. 

19* 
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Gobiopterus  Blkr. 

Corpus  subelongatum  vel  elongatum  capite  compresso  alepi- 
doto,  rictu  subverticali.  Dentes  utraque  maxiila  uniseriaii  magni 

acuti  distantes,  intermaxillares  aequales.,  inframaxillares  inaequa- 
les.  Canini  insuper  2  mandibulares  postsymphysiales.  Squamae 

trunco  £5  ad  36  in  serie  longitudinali.  Pinna  analis  obtusa 

regulariter  convexa.  B.  4.  D.  5  vel  6 — 1/7  vel  J/8.  A.  1/7  ad  I  jló 

Rem.  Le  genre  Gobiopterus  est  bien  marqué,  dans  ]e  groupe 

des  Latrunculini,  par  la  dentition  et  par  la  tête  pointue  et 

dénuée  d'écailles.  Les  caractères  sont  établis  sur  le  Gobio- 

pterus brachypterus,  mais  je  pen  se  que  1'Apocryptes  variegatns 
Peters  est  du  même  type  générique.  Ces  deux  espèces  sont 

cependant  encore  fort  distinctes  Tune  de  Tautre  comme  1'indique 
Texposé  suivant. 

I.  25  écailles  sur  une  rangée  longitudinale.  Corps  et  dorsa- 

les,  pectorales  et  caudale  sans  taches.  D.  5 — 1/7  ou  1/8. 

A.  1/12  ou   1/13. 

1.  Gobiopterus  brachypterus  Blkr. 

II.  36  écailles  sur  une  rangée  longitudinale.  Corps  et  nageoires 

a  bandelettes  ou  a  taches  noiratres.     D.  6 — 1/8.  A.   1/7. 

2.  Gobiopterus  variegatus  Blkr. 

Gobiopterus  brachypterus  Blkr. 

Gobiopt.  corpore  elongato  compresso,  altitudme  6  eire.  in 

ejus  longitudine,  latitudine  Ij  eire.  in  ejus  altitudine;  capite 

depresso  4  eire.  in  longitudne  corporis;  altitudine  capitis  \l; 

eire,  latitudine  capitis  2  eire.  in  ejus  longitudine;  oculis  dia- 

metro 4  eire  in  longitudine  capitis,  diametro  1  fere  distanti- 

bus;  linea  rostro-frontali  rectiuscula ;  rostro  depresso  oeilo 
breviore;  rictu  value  obliquo ;  maxiila  superiore  inferiore  breviore 
sub    oculi    oarte    anten  ore  desinente:   dentibus  maxillis  magnis 
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subulatis  curvatis  distantibus,  intermaxillaribus  omnibus  subae- 

qualibus  utroque  latere  9  vel  1  0,  inframaxillaribus  utroque  latere 
6  vel  7  erectis  anterioribus  3  vel  4  ceteris  et  intermaxilla  ibus 

longioribus;  caninis  mandibularibus  int-asymphysialibus  erectis 
curvatis  dentibus  ceteris  crassior  bus ;  squamis  capite  et  nucha 

nullis,  trunco  2  5  eire.  in  serie  longitudmali  angulum  aperturae 

branchialis  superiorem  inter  et  basin  pinnae  caudalis,  8  eire. 

in  serie  transversali  initium  pinnae  analis  inter  et  dorsalem 

radiosam;  appendice  anali  conica  acuta;  pinnis  dorsalibus  dis- 
tantibus, anteriore  radiosa  humiliore,  radiosa  convexa  antice 

quam  postice  altiore  angulata  corpore  non  vel  vix  humiliore ; 

pectoralibus  obtuse  rotundatis  capite  absque  rostro  vix  breviori- 
bus;  ventrali  capite  absque  rostro  breviore;  anali  corpore  paulo 

humiliore  dorsali  radiosa  multo  longiore  maigine  inreriore  coii' 

vexa,  postice  quam  antice  non  humiliore  angulata ;  caudali  obtusa 

rotundata  capite  breviore;  colore  corpore  viiidescente-hyalino; 

iride  flavescente-viridi ;  labio  superiore  nigro ;  pinnis  ftavescente- 
hyalinis,  anali  radiis  fusco  vel  nigro  variegatis. 

B.  4.    D.  5—1/7    vel    5—1/8.    P.   14    vel    15.     V.   1/5.5/1. 

A.  1/12  vel  1/13.  C.  7/13/6  eire. 

Syn.  Apocryptes  brachypterus  Blkr,  Versl.  vischs.  Oost-Java,  Nat. 
T.  Ned.  Ind.  IX  p.  401;  Günth.,  Cat  Fish.  III  p.  80,84. 

Hab.  Java,  in  lacu  Grati,  provinciae  Pasuruan. 

Longitudo   13  speciminum  23'"  ad  29'". 

Rem.  Cette  petite  espèce  est  remarquable  par  la  forme  pointue 
et  élévée  en  avant  de  la  seconde  dorsale  et  par  Tanale  qui  est 

notablement  plus  longue  que  la  dorsale  molle.  —  Tous  mes  in- 

dividus  sont  de  fort  petite  taille  mais  ils  me  semblent  repré- 

senter  Tage  adulte  ou  presque  adulte.  —  La  seule  localité 
connue  de  P espèce  est  Ie  petit  lac  de  Grati  dans  la  partie 
oriëntale  de  File  de  Java. 

Gobiopterus  variegatus  Blkr. 

Descriptio  Petersiana  sequens. 

A'Höhe    zur    Totallange    (ohne    Schwanzflosse)      wie     1 ':  4|, 
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Kopflange  zu  derselben  wie  1  :  3 -f.  Zahne  oben  und  unten  in 
einer  einzigen  Reine,  jederseits  unten  ein  Eckzahn  Augen  im 

zweiten  Yiertel  des  Kopfes,  einen  Durchmesser  von  einander 

entfernt.  Zwischen  dem  Anfang  der  zweiten  B/ücken-  und  der 

Analflosse  11  Schuppenreihen.  —  Gelbbraun,  unregelmassig 
schwarz  gefleckt.  Vom  Auge  nach  der  Oberlippe  und  nach  dem 
oberen  Theile  des  Vordeokels  ein  schwarzer  Streif;  auf  der 

Backe  ein  dem  letzteren  paralleler  langlicher  Pleck.  Auf  der 

Mitte  der  Brastflossenbasis  ein  langlicher  sicb  auf  der  Elosse 

zuspitzender  Fleck.  Rückenflosse  mit  Langsreihen,  Schwanz- 
flosse  mit  senkrechten  Reihen  schwarzer  Mecke  und  Analflosse 

mit  dunkler  Langsbinde.  D.  6—1/8.  A.  1/7.  L.  lat.  '36.'" 
Syn.  Apocryptes    variegatus    Peters,    Ueber    von    Dr.    Jagor  im 

ostind.  Arch.  gesamm.  Eische,  Monatsber.  k.  pr.  Akad. 

Wiss.   1S68  p.   267. 

Hab.  Singapura. 

Rem.  Cette  espèce  me  semble  devoir  être  rapportée  au  genre 

Gobiopterus,  mais  elle  doit  être  fort  distincte  de  1'espèce  type, 
par  les  écailles  qui  sont  plus  nombreuses,  par  Panale  courte  a 

formule  1/7,  par  les  six  épines  dorsales,    par  les  couleurs,  etc. 

Leptogobius  Blkr. 

Corpus  subelongatum,  capite  compressiusculo  alepidoto  rictu 

obliquo.  Dentes  utraque  maxilla  uniseriati  graciles  acuti  subae- 
quales,  canini  nulli.  S.qnamae  trunco  ctenoideae,  25  eire.  in 

serie  longitudinali.  Pinnae  dorsalis  radiosa  et  analis  subtrian- 

gulares  acutae.  B    4.  D.   5—1/7  vel  5— 1/8.   A.  1/12  ad  1/14. 

Rem.  Voisin  da  genre  Gobiopterus,  Ie  genre  actuel  en  est 

cependant  distinct  par  Fabsence  de  canines  intrasymphysiennes 

et  par  la  forme  triangulaire  élévée  et  pointue  en  avant  de 

1'anale.  Je  n'en  connais  qu'une  seule  petite  espèce,  laquelle 
habite  les  mêmes  localités  que  Ie  Gobiopterus  brachypterus. 

Leptogobius  oxypterus  Blkr. 

Leptogob.    corpore    elongato    compresso,  altitudine  6   eire.   in 
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ejus  longitudine,  latitudine  11  ad  1|  in  ejus  altitudine ;  capite 

acuto  compresso  é|  eire.  in  longitudine  corporis ;  altitudine 

capitis  If  ad  l|,  latitudine  capitis  plus  quam  2  in  ejus  lon- 
gitudine ;  oculis  diametro  3  et  paulo  in  longitudine  capitis, 

minus  diametro  1  distantibus;  linea  rostro-frontali  rectiuscula; 
rostro  acuto  oculo  multo  breviore;  rictu  valde  obliquo ;  maxilla 

superiore  maxilla  inferiore  breviore,  sub  oculi  dimidio  posteriore 

desinente ;  dentibus  maxillis  parvis  gracilibus  aequalibus ;  squamis 

capite  et  nucha  nullis,  trunco  ctenoideis  25  eire.  in  serie  lon- 
gitudinali  anguluin  aperturae  branchialis  superiorem  inter  et 

basin  pinnae  caudalis,  7  vel  8  in  serie  transversali  initium 

pinnae  analis  inter  et  dorsalem  radiosam ;  pinnis  dorsalibus 
distantibus,  anteriore  radiosa  multo  humiliore,  radiosa  antice 

elevata  acuta  corpore  paulo  altiore  postice  humili;  pectoralibus 

obtuse  rotuüdatis  capite  paulo  longioiïbus ;  ventrali  capite  duplo 

fere  breviore ;  anali  dorsali  radiosa  longiore  antice  elevata  acuta 

corpore  non  humiliore  postice  humili;  caudali  obtuse  rotundata 

capite  breviore;  colore  corpore  viridescente-hyalino,  pinnis  fla- 

vescente-hyalino ;  iride  dilute  viridi  vel  flavescente  ;  labiis  nigris; 

regione  postanali  striis  12  eire.  transversis  angulatis  violascen- 

tibus  angulo  antrorsum  directis ;  radiis  analibus  violaceo  punc- 
tatis  vel  striatis. 

B.   4.    D.  5—1/7   vel  5—1/8.    ?.   15.    V  1/5.5/1.    A.  1/12 
ad  1/14.  C.   7/13/6  eire. 

Syn.    Gobius  oxypterus  Blkr,  Versl.  vischs.  Oost-Java,  Nat.  T. 

Ned.   fnd.  IX  p.  400;  Günth..  Cat    Pish.  III  p.  34. 

Hab.  Java,  in  lacu  Grati,  provinciae  Pasuruan. 

Longitudo  15  speciminum  23'"  ad  28'". 

Eem.  I/espèce  paraït  rester  dans  les  petites  dimensions  de 

mes  individus.  Quelques  uns  de  ces  individus  ont  Ie  ventre 

gonflé  d'oeufs,  ce  qui  indique  une  maturité  avancée. 

La  Haye,  Pévrier   1875. 



GENERUM  FAMILIAE  SC0RPAEN01ÜE0RUM 

CONSPECTUS  ANALYTICUS  *). 
AUCTORE 

PETRO    BLEEKER. 

I.  Corpus  squamis  norinaJibus  ctenoideis  vel  cycloideis  vestitum. 

1   Caput  plus  minusve  squamatum.     Squamae  trunco  regula- 
riter  imbricatae.  Pinna  dorsalis  longe  post  oculos  incipiens, 

profunde  emarginata,  spinis   12  ad   15.  B.  7.  V.  1/5. 

a.  Vertex    squamatus    fossa    quadrilatera    nulla    sed    cristis 

osseis  in  spinam    desinentibus.    Praeoperculum    et  oper- 
culum  squamata. 

aa.    Eadii  pectorales  inferiores  siniplices.  Pinnae  impares 

basi  squamatae. 

Sebajstes  Cuv. 

Rostrum,  os  supramaxillare  et  maxilla  inferior  squamatae. 

Crista  suborbitalis  anacantha.  Dentes  palatini.  Pinna  dor- 

salis spinis  15.  Spec.  typ.  Sebastes  norvegicus  CV, 

Sebastichthys  Gil]   =   Sebastodes,  Sebastoplus,  Sebastomus, 

Sebastosomus  Gill  (Genus  revidendum,  probabiliter  com- 

positum). 
Eostrum  et  maxilla  inferior  alepidotae.    Crista  suborbitalis 

anacantha.  Dentes  palatini.  Pinna  dorsalis  spinis  12  ou  13. 

Spec.  typ.  Sebastes  nigrocinctus  Ayr. 

*)  Extrait  d'un  /Mémoire  sur  les  espèces  insulitidiennes  de  la  familie  des  Scor- 

péiioïdes"  présenté  a  TAcadémie  royale  des  sciences  dans  la  séance  de  Juin  1874 
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Sebastopsis  Gill. 

Rostrum  et  maxillae  alepidotae.  Cristae  capite  supeme  in 

spinam  desinentes.  Crista  suborbitalis  anacantha  Dentes 

palatini  nulli.  Spec.   typ.   Scorpaena  polylepis  Blkr. 

bb.     Radii    pectorales    inferiores    fissi.     Pinnae    impares 

alepidotae. 

Neosebastes  Guich. 

Rostrum  et  os  supramaxillare  squamata.  Dentes  palatini. 

Cauda  parte  libera  plus  duplo  longior  quam  alia.  Pinna 

dorsalis  spinis   13.  Spec.    typ.   Sebastes  panda  Rich. 

b.  Vertex,    rostrum    et    maxillae  alepidotae.    Operculum  et 

praeoperculum  supeme  squamata.     Pinna  dorsalis   spinis 

11   ad   13.     Radii  pectorales  inferiores  fissi. 

aa.     Spinae    dorsales    non    elongatae    totae    fere    mem- 
brana  unitae. 

Setarches  Johns. 

Cristae  capite  superne  et  suborbitalis  spinis  erectis  nul- 
lis Possa  occipitalis  nilla.  Squamae  parvae  (86  eire.  in 

serie  longitndinali)  cycloideae  Dentes  palatini.  Regio  tho- 

raco  praeventralis  squamata.  Spec.  typ.  Setarches  Gün- 
theri  Johns. 

Scorpaena  Art. 

Cristae  capite  superne  spinis  erectis  Crista  suborbitalis 

anacantha.  Occiput  fossa  quadrilatera  Squamae  operculo 

praeoperculoque  sparsae  cute  immersae.  Regio  thoraco- 
praeventralis  majore  vel  minore  parte  alepidota.  Dentes 

palatini.     Spec.  typ.   Scorpaena  poreus  L. 

Parascorpaena  Blkr. 

Cristae    capite   superne    et  suborbitalis  spinis  erectis.     Oc- 
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ciput  fossa  quadrilatera.  Dentes  palatini.  Regio  thoraco- 
praeventralis  ubique  squamata.  Spec.  typ.  Scorpaena  picta 
K.  V.  H. 

Scorpaenopsis  Heek.  =  Scorpaenichthys,  Scorpaenodes  Blkr. 

Cristae  capite  superne  et  suborbitalis  spinis  erectis.  Oc- 

ciput  fossa  quadrilatera.  Dentes  palatini  nulü.  Regio  tho- 
raco  praeventralis  ubique  squamata.  Spec.  typ.  Scorpaena 

gibbosa   BI.  Scbn. 

bb.  Spinae  dorsales  12  ou  13  elongatae  rectae  basi 

tantum  membrana  unitae.  Cristae  capite  superne  et 

suborbitalis  spiniferae.  Dentes  palatini  nulli.  Pin- 
nae  pectoraJes  spinas  anales  superantes. 

Pseudomonopterus  KL  «=  Pseudopterus  KI.  =  Pterois  CV.  = 

Dendrochirus,  Macrochyrus,  Pteroleptus,  Pteropterus, 

Brachyrus  Swns. 

Pinna  dorsalis  spinis  1 2  vel  1 3  ;  analis  spinis  3  ;  eau- 
dalis  rotundata.  Spec.  typ.  Pterois  volitans  CV. 

Parapterois  Blkr. 

Pinna  dorsalis  spinis  1 3 ;  analis  spinis  2 ;  caudalis  trun- 

cata  radiis  lateralibus  superiore  et  inferiore  in  filum  pro- 
ductis.    Spec.    typ.   Pterois  heterurus  Blkr. 

2.  Caput  alepidotum. 

a.  Pinnae  pectorales  elongatae  acutae,  radio  inferiore  li- 

bero. Spinae  praeorbitales  bene  evolutae.  Dentes  pala- 
tini. Squamae  regulariter  imbricatae  margine  posteriore 

dentatae.  B.  7. 

Apistus    Cuv.   =  Pterichthys  Swns.  =s  Polemius  Kp. 

Caput  acutum  cristis  occipitalibus  spinis  erectis  nullis. 

Sella  postocularis  nulla.  Dorsalis  longe  post  oculum  in- 
cipiens  spinis  15  et  radiis  9  vel  10.  A3/7  vel  3/8. 

Spec.  typ.  Apistus  alatus  CV. 
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b.  Pinnae  pectorales  radio  libero  nullo. 

aa.     Pinna    dorsalis    longe  post  oculum  incipiens,    parte 

spinosa  divisione  anteriore    nulla.   B.  7.  V.  1/5. 

Pteroidichthys  Blkr. 

Caput  superne  spinis  nullis.    Dentes  palatini  nulli.     Squa- 
mae    ctenoideae,    trunco     40    eire.    in    serie  longitudinali 

Eadii  pinnis  verticalibus  indivisi.    Pinna  dorsalis  spinis  11 

debilibus;  analis  spinis  2.    Spec.  typ.  Pteroidichthys    am- 
boinensis  Blkr. 

Glyptatjchen  Günth. 

Caput  truncatum,  superne  cristis  spinaeformibus.  Sella 

occipitalis  profunda.  Os  valde  parvum.  Squamae  valde 

parvae.  Eadii  pinnis  verticalibus  fissi.  Pinna  dorsalis  spi- 

nis 17;  analis  spinis  3.  Spec.  tjp.  Apistus  pandura- 
tus   Eich. 

Centropogon  Giinth. 

Caput  non  truncatum,  superne  cristis  spinaeformibus. 

Sella  occipitalis  nulla  Eictus  mediocris.  Squamae  parvae. 

Eadii  pinnis  verticalibus  fissi.  Pinna  dorsalis  spinis  15; 

analis  spinis   '6.  Spec.   typ.  Apistus  australis  CV. 

bb.  Dorsalis  ante,  supra  vel  paulo  post  oculos  incipiens, 

divisione  anteriore  spinis  divergentibus.  Caput  superne 

cristis  spiniferis  nullis.  Spinae  praeorbitales  bene 

evolutae.  Squamae  minimae  juxtapositae  vel  cute 

quasi  immersae.    Pinna  analis  spinis  3. 

Parace ntropogon  Blkr. 

Caput  obtusum  linea  rostro-frontali  non  curvata.  Pinna 
dorsalis  supra  oculum  incipiens,  non  cum  caudali  confluens, 

spinis  12  ad  14  et  radiis  8  vel  9.  A.  3/4  ad  3/6.  V.  1/4 

vel   1/5.  B.  6.  Spec.  typ.   Apistus  longispinis  CV. 

Amblyapistus  Blkr  =  Platypterus  Swns. 

Caput  obtusum  linea  rostro-frontali  concava.  Dentes  pa- 
latini.  Pinna   dorsalis  supra  oculum    incipiens,    cum    eau- 
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dali  confluens,  antice  valde  elevata,  spinis  15  ad  17  e^ 

radiis  7  ad  10.  A.  3/5  ad  3/8.  V  1/5.  B.  5.  Spec.  typ. 

Apistus  taenianotus  CV. 

Cottapistus  Blkr. 

Caput  obtusum  linea  rostro-frontali  convexa.  Dentes  pala- 
tini  nulli.  Pinna  dorsalis  supra  ocuhim  incipiens,  non  cum 

caudali  confluens,  spinis  14  et  radiis  8.  A.  3/7.  V.  1/4. 

B.  7.  Spec.  typ.  Apistus  cottoidesGV. 

Prosopodasys  Cant.    ̂   Trichosomus  Swns. 

Caput  acutum  linea  rostro-frontali  recta.  Dentes  palatini. 

Pinna  dorsalis  supra  vel  post  oculuin  incipiens,  cum  cau- 
dali non  confluens,  spinis  12  ad  16  et  radiis  4  ad  8. 

A.  o/i  vel  3/5.  V.  1/4  vel  1/5.  B.  7.  Spec.  typ.  Apistus 
trachinoides  CV. 

II.  Corpus  alepidotum,  cute  laevi  vel  spinulis  parvis  vel  granulis 
scabriusculum. 

1.  Pinna  pectoralis  radio  vel  radiis  liberis.  Dentes  palatini 

nulli.  Spinae  praeorbitales  evolutae.  Cutis  laevis.  A.  2/7 

ad  2/9.  V.  1/5. 

Choridactylus   Eicli.    =    Chorismodactylus    Günth. 

Dentes  vomerini  nulli.  Eadii  pinnis  verticalibus  fissi. 

Pinna  dorsalis  supra  oculum  incipiens.  Pinna  pectoralis  ra- 

diis 3  liberis.  B.  6.  D.  13/9.  Spec.  typ.  Choridactylus 

multibarbis  Rich. 

Minous  Cuv.  =  Corythobatus  Cant, 

Dentes  vomerini.  Radii  pinnis  indivisi.  Pinna  dorsalis 

supra  operculum  incipiens  spinis  10  vel  11  et  radiis  9 

ad  11.  Pectoralis  radio  libero  unico.  Cristae  capite  su- 

perne  et  suborbitalis  spiniferae  vel  dentatae.  B.  7.  Spec. 

typ.   Minous  monodactylus  CV. 
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8 .  Pinna    pectoralis    radio  libero    nulli.     Crista    suborbitalis 
anacantha. 

a.  Pinna    dorsalis    post  oculum    incipiens    et    cum  caudali 

unita.    Cristae  capite  superne  spiniferae. 

Taenianotus  Lac. 

Spina  praeorbitalis  rudimpntaria.  Dentes  palatini  nulli. 

B.  7.  D.  12/11.  A.  3/7.  V.  1/5,  Spec,  typ.  Taenianotus 
triacanthus  Lac. 

b.  Pinna  dorsalis  supra  oculum  incipiens. 

aa.    Dentes  palatini.    Cristae  capite  superne  anacanthae. 

Eadii  pinnis  fissi. 

Gymnapistus  Swns.  =  Pentaroge  Günth. 

Spinae  praeorbitales  valde  evolutae.  B.  7.  Pinnae,  dorsalis 

spinis  12  ad  14  et  radiis  8  ad  10,  analis  spinis  3  et 

radiis  5  ad  8.  V.  1/4  vel  1/5.  Spec.  typ.  Apistus  mar- 
moratus  CV. 

bb.    Dentes  palatini  nulli.  Eadii  pinnis  simplices. 

Trichopleujia  Kp  =  Sthenopus  Eich. 

Dentes  vomerini.  Pinnae,  dorsalis  13/8,  parte  spinosa 

divisione  anteriore,  analis  radiis  10.  V. 1/2.  B.6.  Spec. 

typ.   Sthenopus  mollis  Eich. 

Cocotropus  Kp. 

Dentes  vomerini.  Pinna  dorsalis  spinis  1^'  vel  13  et  ra- 
diis 9  ad  11,  parte  spinosa  indivisa  spinis  2  anterioribus 

ceteris  longioribus.  A.  2/8  vel  3/8.  V.  1/3  ad  1/5.  B.  5 

vel  6.  Spec    typ.    Cocotropus  echinatus  Kp. 

Gnathanacanthus  Blkr. 

Dentes  vomerini  nulli.  Os  praeorbitale  et  praeoperculum 

spinis  nullis  Pinna  dorsalis  12/U,  parte  spinosa  medio 

profunde  emarginata  A.  3/9.  Y.  1/5.  B.  7.  Spec.  typ. 
Gnathanacanthus  Goetzeei  Blkr. 
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Aploactis  Schl.  =  Aploactisoma  Cast. 

Dentes  vomerini.  Spinae  praeorbitalis  et  praeoperculares 

obtusae  truncatae.  Pinna  dorsalis  spinis  13  vel  14  et  ra- 

diis  11,  parte  spinosa  divisione  anteriore.  Pinna  analis  ra- 
diis  12.    V.  1/2.   B.  5.   Spec.   typ.  Aploactis  aspera  Eich. 

Paraploactis  Blkr. 

Dentes  vomerini  nulli.  Spinae  praeorbitales  et  praeopercu- 
lares obtusae  truncatae.  Pinna  dorsalis  spinis  13  et  radiis 

11,  parte  spinosa  divisione  anteriore.  Pinna  analis  spina 

unica  et  radiis  9.  V.  1/3.  B  6.  Spec.  typ.  Paraploactis 

trachyderma  Blkr. 

Agriopus  CV.  =  Cephalinus  Gron.  (Genus  forsan  compo 
situm). 

Dentes  vomerini.  Spinae  praeorbitales  et  praeoperculares 

nullae.  Os  valde  parvum.  Pinna  dorsalis  spinis  17  ad  21 

et  radiis  J2  ad  14,  parte  spinosa  indivisa.  Pinna  analis 

spinis  2  vel  1  debilibus  vel  nullis  et  radiis  6  ad  10. 

V.  1/5.  B.  ö.  Spec.  typ.  Agriopus  torvus  CV. 

Ha^ae  Comitis  Calend.  Dec.   1873. 
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INTERPOLATIE-FORMULE  VAN   TCHÉBYCHEF 

VOLGE.AS    DE    METHODE    DER    KLEINSTE    VIERKANTEN. 

DOOR 

Ch.    M.     S  C  H  0  L  S. 

§  1.  In  de  praktijk  gebeurt  het  dikwijls  dat,  voor  ver- 

schillende waarden  van  de  veranderlijke  x,  de  waarden  van  een 

functie  U  =  ƒ(#),  door  meting  gevonden  zijn.  De  uitkomsten 

dezer  metingen  kurmen  dan  dienen,  om,  volgens  de  methode 

der  kleinste  vierkanten,  de  meest  waarschijnlijke  waarden  van 

de    constanten    te    bepalen,    die  in  bedoelde  functie  voorkomen. 

Veelal  is  de  vorm  der  functie  U  geheel  of  ten  deele  onbe- 
kend. Is  die  vorm  ten  deele  onbekend,  dan  kan  de  functie  U 

vervangen  worden  door  een  interpolatie-formule  van  den  vorm : 

m  m  m  m  m 

waarin  F  een  bekende  functie  van  x  is.  Is  de  vorm  der  functie 

geheel  en  al  onbekend,  dan  heeft  men  in  bovenstaande  uitdruk- 

king, F  slechts  door  de  eenheid  te  vervangen.  Deze  laatste 

onderstelling  vormt  dus  slechts  een  bijzonder  geval  van  de 

vorige,  zoodat  volstaan  kan  worden  met  de  beschouwing  van 

het  meer  algemeene  geval  door  form.   (1)  uitgedrukt. 

Tot  welke  macht  de  reeks  cpm  moet  opklimmen,  d.  i.  welke 

waarde  men  aan  m  moet  toekennen,  kan  a  priori  niet  worden 

bepaald;  dit  kan  eerst  geschieden  nadat  de  coëfficiënten  A  be- 

paald zijn,    door  na  te  gaan  in  hoeverre  de  uitkomsten  uit  de 
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formule  (1),  met  die  coëfficiënten  verkregen,  overeenstemmen 
met  de  waarnemingen ;  men  kan  namelijk  de  middelbare  fout 

voor  een  enkele  waarneming  opmaken,  en  blijkt  deze  weinig 
te  verschillen  van  de  middelbare  fout  van  een  enkele  waarne 

ming  langs  anderen  weg  verkregen,  zoo  is  m  goed  gekozen ; 

mocht  dit  niet  het  geval  zijn,  dan  moet  men  voor  m  een  groo- 
tere waarde  nemen  en  de  coëfficiënten  A  op  nieuw  bepalen. 

§  2.  Ten  einde  dit  bezwaar  te  ontgaan  heeft  p.  tchebychef 

formules  ontwikkeld  waardoor  achtereenvolgens  het  polynomium 

cpm,  voor  m  =  0,  1,  2,  3  enz.  wordt  berekend,  en  waardoor 

tevens  de  middelbare  fout  voor  een  enkele  waarneming  wordt 

gevonden,  zoo  dat  men  telkens  kan  nagaan  of  men  van  dat 

polynomium  genoeg  termen  berekend  heeft  en  men  de  ontwik- 

keling dus  kan  staken. 

De  bedoelde  formules  zijn  voor  het  geval  F  —  1  opgegeven 

in  de  Mémoires  de  C  Académie  des  sciences  de  St.  Pétersbourg 

VIII6  Serie,  t.  1,  n°.  15,  1859  en  voor  het  meer  algemeene  geval 
in  de  Mémoires  couronnés  de  V Académie  royale  de  Belgique, 

collection  in  8°.  t.  XXI,  1870  en  in  de  Balistique  extérieure 
van  N.  Mayevski,    Paris  1872. 

Het  bewijs  dier  formules  moet  echter  gezocht  worden  in 

eene  verhandeling  van  tchebychef  over  de  kettingbreuken  in 

deel  III  van  de  Mémoires  savants  de  l Académie  impériale  des 

sciences,  pour  la  lre  et  la  Se  classe,  waarvan  eene  fransche 
vertaling  voorkomt  in  het  Journal  de  Mathématiques  par  Liou~ 
ville,  V  Serie,   Tomé  III,  185 S. 

Het  ingewikkelde  van  dit  bewijs,  dat  geheel  op  de  theorie 

der  kettingbreuken  berust,  is  wellicht  een  der  oorzaken  van  de 

minder  algemeene  bekendheid  dier  formules. 

e.  jouffret  geeft  in  de  Revue  oV Artillerie  1873 — 74,  in 

een  verhandeling  :  Sur  r établissement  et  r usage  des  tables  de  tir, 

een  meer  elementair  bewijs  dier  formules,  dat  echter  nog  vrij 

omslachtig  is,  aangezien  die  formules  daar  worden  afgeleid  uit 

een  ander  stel  formules,  die  wederom  eerst  moesten  afgeleid 
worden. 

Het  is  mij  mogen  gelukken  voor  de  formules  van  tchebychef 

een  direct  bewijs  te  vinden,  waaruit  tevens  de  beteekenis  van 

de  grootheden  in  die  formules  voorkomende,  duidelijk  blijkt. 
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§   3.     De    interpolatie-formule  (1)    mogen  wij  steeds  vervan- 
gen door  een  andere  van  den  vorm : 

U=F«.^(KoVo+KlVl+K,Vl+ .  .+K„_lV.„_1+K„vJ.  (2) 

waarin 

V,  =  ̂ +C;_1/-1  +  Cf_2/-2+  ....   +C?*+Cj,  .  .  (3) 

een  polynomium  van  de  pde  macht,  met  p  willekeurig  gekozen 
coëfficiënten  C,  voorstelt,  als  slechts  de  m  -f-  ]  grootheden  K 
volgens  de  theorie  der  kleinste  vierkanten  bepaald  worden. 

Heeft  men  nu  voor  n  verschillende  waarden  van   r,  namelijk 

voor    xv  x2,  xz . . . .  xn  de  daarmede  overeenkomende  waarden : 

uv  w2,  us   un  van  U,  met  de  gewichten:  gv  g„  gs-.-.gny 

gevonden,  zoo  geeft  de  theorie  der  kleinste  vierkanten,  ter  be- 

paling van  de  grootheden  K,  de  volgende  normaal- vergelijkingen  : 

[^Pv„]=[^^]k0+[^Vi]k1+  •  +[#*wJkb 

Onder  al  de  waarden,  die  voor  de  •§■  m  {m  -\-  1 )  coëfficiënten 

C  gekozen  kunnen  worden,  is  er  één  stel,  waardoor  de  groot- 
heden K  bijzondere  eigenschappen  verkrijgen  Bepalen  wij  die 

coëfficiënten  namelijk  zoodanig  dat  zij  voldoen  aan  de  a  m  (m  -f-  1 ) 
vergelijkingen : 

[/iW]  =0   (5) 

dan  worden  alle  grootheden  K  onderling  onafhankelijk,   en  be- 
paald door  de  vergelijking : 

VEESL.  EN  MEDED.  AFD.  NATUUBK.,  2de  EEEKS  DEEL  IX.  20 
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met  het  gewicht: 

K^--^—       (6) ['*  "tl 

[^>;]   •■■e» 

Bovendien  bezit  de  reeks  (2)  alsdan  de  bijzondere  eigenschap, 

dat  zij,  bij  welken  term  K  i/>  men  haar  ook  eindige,  steeds 

de  meest  waarschijnlijke  coëfficiënten  geeft  van  het  polyno- 

mium  van  pdQ  macht. 

§  4.  De  functie  t/>  een  polynomium  van  de  pdG  macht, 
met  p  constanten,  zijnde,  kan  steeds  vervangen  worden  door 

de  uitdrukking: 

Y,-*V4+  D^Vi+  D'-*V*+  •  •  +  d'^+DoV'o-  (8) 

waarin  de  letters  D,  p  nieuwe  constanten  voorstellen.     Verme- 

nigvuldigen wij  deze  vergelijking    met  g$  w,  en  sommeeren  wij 

voor    alle    waarnemingen,    zoo    komt    er,    ingevolge     ̂ 5),    als 

q>  P  +  1  is: 

waaruit  volgt,  dat 

[9^\ft  ]   =0,   (9) 

is,  tenzij  het  verschil  van  p  en  q,  één  of  nul  zij. 

Is  echter  q  <1  p — 3,  zoo  geeft  die  sommatie : 

o = [^v^j  +  p;  [fff^ 
waaruit   volgt,    in   verband    met   (9),  dat  al  de  coëfficiënten  D 
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v  p 
gelijk  nul  zijn  behalve  de  twee  coëfficiënten  D-  x  en  D    8,  die 

wij  in  het  vervolg   door  —  b    en  —  a    zullen  voorstellen,  en 

waardoor  (8)  dus  overgaat  in: 

%  =  (*-«,)  Vi  -  %  V»  •  •  •  •  •  •  <10) 

Zijn    dus    de    coëfficiënten    a  en  b  bekend,  dan  kunnen  alle 

functies  V  uit  bovenstaande  vergelijking  berekend  worden. 

§  5.     Vermenigvuldigen  wij  de  vergelijking  (10)  met^E2#?, 
en  soinmeeren  wij  voor  alle  waarnemingen,  zoo  komt  er: 

[^2'/'/']=[^%^+1]-^[^-/v-i^]-af[^2",P-»ï'] 

of  zoo  wij  algemeen  stellen : 

[jF»  Vs]  =  (p  .  q)  ,   (11) 

(p  .  q)  =  (p—l  .  j+1)  —  *,  (p—l  .?)-«,  fa— 2  •  ?)  •  (12) 

Al  de  grootheden  (p  ■  q)  zijn  nu  gelijk  nul,  zoolang  p  >  q 

is;  want  uit  (5)  volgt,  aangezien  </'0  =  l  is: 

o = (>y  v0] = [/fV]  -  <j>  -.  o) 

zoolang,  /?  >>  0  is.  Stellen  wij  nu  in  (12),  5  —  0,  zoo  komt 

er  ingevolge  bovenstaande  gelijkheid:  (p  —  1  .  1)  =  0,  zoo 

lang  p — 2  >  0  of  p — 1  >  1  is,  dat  is  dus:  \p  .  1)  =  0, 
zoolang   p  >  1    is.     Op    deze    wijze    voortgaande    en    in  (12) 

achtereenvolgens    f  «  1  ,*$  •  3     {p—  3)  stellende,  vindt  men 

algemeen : 

(P  -  9)  -  0 

zoolang  p  >  0  is. 

20* 
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Stellen  wij  vervolgens  in  (12),  q  =  p — 2,  zoo  komt  er: 

0  =  (/>- 1  .  />— 1)  -  ap  (p— 2  f jp^.») 

of: 

-f  —  (p— 2  .  ̂ —2)   (14) 

en  stellen  wij  eindelijk,  q  =  p — 1,  zoo  vinden  wij  : 

o  =  (p-i.d— a#(/*-i.p-i)— «p(p— a.p-i), 
of: 

_  fr-l.p)  (p-2^-i)_  (p-l-P)       (p-g-yl)     Q5) 

*      &M*m1)        *(p-l.^l)     (p-1.^-1)      (p-2.p-2),V      ; 

De  drie  vergelijkingen  (12),  (14)  en  (15)  zijn  voldoende 

om  daaruit  al  de  grootheden  (p  .  q)9  a  en  b  te  berekenen, 

uitgaande  van  de  waarden  van  (0  .  q)  waarvoor  wij  volgens 

(11)  verkrijgen: 

(0  .  ,)-  |>V]  =  [>^]       (16) 

en  die  dus  direct  in  de  gegevens  van  het  vraagstuk  zijn  uit- 

gedrukt. De  volgorde  waarin  de  berekening  het  gemakkelijkst 

plaats  heeft,  zal  hierachter  worden  opgegeven. 

§  6.     Zijn    de    functies    ip    bekend,    dan  kunnen'  de  groot- 
heden   K     uit    (6)    berekend    worden ;    eenvoudiger    kan    zulks 

echter  geschieden,  door  K    uit  te  drukken  in  K     1  .  K  _2   

Kx .  K0.     Uit  (11)  volgt  namelijk: 

(  m.p  )   =  [.j*V.**] 

(m— ijp)  =  [^FVm_!^] 
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(p+l.p)  =  [^\+^~] 
( p.p )  =  [^v] 

(   1  .  V  )  =  [^Vx  **  ] 

(  O.p  )  =  [*ïfy0*'] 
Tellen    wij    deze  vergelijkingen  samen,  na  vermenigvuldiging 

met:   Km,   Km_a,      K^+1,   K^,    Kp_x      Kr   K0  en  letten 
wij  daarbij  op  (2)  en  (13),  zoo  komt  er: 

(P-*)KP+(P  -1-P)^i+'  ■  •  •  +(MK1  +  (0./>)Ko=--[?FV,y]. 

Door  toepassing  van  de  methode  der  kleinste  vierkanten  op  de 

vergelijking    (1)  verkrijgen  wij  echter,  aangezien  de  coëfficiënt 

van  A    ,  is:    ïx 

zoodat,  wij  ten  slotte  voor  de  waarde  van  K    vinden: 

K,=>   s   (17) 

Hierbij    dient    opgemerkt    te  worden  dat  de  noemer  van  K 

hier    dezelfde    is  als  in  (6),  want  uit  (3)  volgt  door  vermenig- 

vuldiging met  g¥  i{jp  en  sommeering  voor  alle  waarnemingen  en 

in  verband  met  (11)  en  (13): 

[9PVq=[^^/y^>C[^V/"1>+c:[^V/]=(^rt.(  1 8) 
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§  7.     Stellen  wij: 

dan    wordt   de   middelbare   fout    van    de   gewichts-eenheid  uit- 

gedrukt door : 

m„  -  \ZUK] n—m—\ (20) 

zoodat    het  er  vooral  op  aankomt  de  grootheid      g&     j  te  be- 

rekenen;  uit  (19)  volgt  nu: 

-2Ko  |>Fn]-2K  [^p^J-.-aK^^F^]! 

-f*   een  reeks  termen  van  den  vorm  :  2KK    g~F   ip  ip   | 

welke  uitdrukking,    ingevolge  (5),  (6)  en  (18)  overgaat  in: 

[ƒ/£]  =  [  gu  ]  — (O.O)kJ  -  (1.1)  K2  -  .  .  .  .  _  (m.m)Km 

waarvoor  wij  ook  mogen  schrijven : 

[gLm]  =tAl_J  -  (».*)  K*   (2,) 

Daar  de  grootheden  Kp,  onderling  onafhankelijk  zijn  en  haar 

gewicht  uitgedrukt  wordt  door  (p.p)  zoo  vinden  wij  onmid* 
dellijk  voor  de  middelbare  fout  van  U  berekend  uit  (2) : 

(0.0)        (1.1)  (m.m) 
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§  8.     Ten  slotte  geven  wij  hier  de  volgorde  waarin  de  ver- 
schillende grootheden  berekend  worden: 

oTo 

(0.0)  =  [^2] 

K      üaH 0        (0.0) 

[  A  ]  =  [9u  ]  -  (0.0)  
K 

(o.i)-[^r»J 

1     (0.0) 

(0-2)=[9fV  } 

(].l)-(0.2)-i(0.l) 

fri.Bg]- (0.1)^ K>        oir 

K2  ̂2 

(0.3)=[3P^S] 
(l.2)=(0.3)— 6,(0.2) 

„      (1-1) 
"*~  (0.0) 

*     (L2>    (Q-1) °»~(l.l)     (0.0) 

(0.4)=[3EV] 

(1.8)=(0.4)-ê1(0.8) 

(2.2)=(1.3)— 5s(1.2)-«,(0.2) 
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K    ._   [yuE^-(0.8)Ko-(1.8)K1 
(2.2) 

[^]=[<,A;]-(2i)<
 K8V3 

(°-5)=t^V]  (0-6)-=[«;FV] 

(l.4)=(0.5)— ^(0.4)  (].5)=(0.6)-i1(0.5) 

(2.3)=(1.4)— &.(1.8)--«,(0.3).(2.4)=(1.5)-êg(1.4)^0.4) 

(3.3)=(2.4)-y2.8)-as(1.3) 

K  =  [  yt,  F/]— (0 .3)K0-  (1.3)K1-(2.3)Ki 8  (3.3) 

ft  =  (*-    *j)V8-«g^i 

r  !-i  r  !n  2 

(0.2w— l)=[i/FVw-1] 

{\%%m— »)=-  (0.2» — ij— -6j(0.2m   -2; 

(2.2///  -  3)  =  (1.2m—2)  —  62(1.2m— 3)  —  «8(0.2m— 3) 

(3.2*0—4)  =  (2.2^—3)  —  ós(2.2m—  4)  —  a8(1.2«i— 4) 

(/% — l.wa)  =  (ws  — 2.^+1) — bm^l(m—'i.m) — #m-1(w2 — 3.»a) 
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5 — \.m — 1) 

(m — l.m)       _(m — Z.m     1) 

m~(m— -\.m — 1)~~  {m — 2.^—2) 

(0.2»)  =  [^i«/-] 

(1.2«— 1)  =     (0.2»)     -  ̂ (0.2^—1) 

(2.2«» — 2)  =  (1.2« — 1)—  £s(1.2f&— 2)  — a8(0.2«i— 2) 

(»-l.»  +  l)==(m-2.m+2)---èw_1(m--2.w  +  l)---aw_1(m--ö.w+]) 

(»2.^)  =  (^ — \.m-\-\)  —  bm(m — \.m)  —  aM(m — 2.m). 

K    ̂uYar]—{0^)Ko^(l.m)K1^   ....    -(m-I.m)Km_ 
m  

(m.m) 

fm**  {V—K)  Vm-l    —  <>m  Vm-2 

Breda,  Mei   1875. 



ONDERZOEK 

OMTRENT 

ELECTROMACHINES  MET  EBONIETSCHIJVEN. 

DOOR 

Dr.  L.   BLEEKRODE. 

Toen  in  het  jaar  1865  door  holtz  te  Berlijn  de  eerste  elec- 

triseermachine  werd  bekend  gemaakt,  waarbij  het  voortdurend 

opwekken  van  electriciteit  in  plaats  van  door  wrijving,  door  de 

inducerende  werking  van  een  van  te  voren  aangebrachte  hoe- 

veelheid electriciteit  geschiedde,  leerde  het  gebruik  dezer  toe- 
stellen al  spoedig  de  daaraan  verbonden  bezwaren  kennen. 

Voornamelijk  bleek  het,  dat  hoe  voor  treffelijk  de  werking  ook 

soms  zijn  kan,  een  gering  neerslag  van  waterdamp  op  de  glas- 

platen of  een  vochtige  dampkring  deze  terstond  geheel  deed  op- 
houden, of  minstens  zeer  verzwakt ;  zoodat,  enkele  exceptioneele 

gevallen  uitgezonderd,  men  zonder  overdrijving  beweren  mag, 

dat,  in  Nederland  vooral,  deze  soort  van  machines,  onder  ge- 
wone omstandigheden,  in  tegenwoordigheid  van  vele  personen, 

voor  den  proefnemer  slechts  een  bron  van  teleurstelling  oplevert. 

Ik  heb  mij  sedert  geruimen  tijd  bezig  gehouden  met  de  wer- 
king na  te  gaan  van  machines  naar  het  beginsel  van  holtz 

vervaardigd,  maar  waarin  ik  het  glas  als  materiaal  voor  de  schij- 

ven door  eboniet  heb  vervangen.  *) 
De  resultaten,  daarmede  verkregen,  komen  mij  belangrijk  ge- 

noeg voor  om  in  wij  deren  kring  bekend  te  worden,  en  ik 

wenschte  door  deze  mededeeling  (die  slechts  een  beknopt  over- 
zicht bevat  der  waargenomen  bijzonderheden)  de  aandacht  op  de 

*)  De  eerste  machine,  waarin  ik  het  glas  door  eboniet  heb  vervangen,  dagteekent 
reeds  vau  liet  jaar  1873. 



(  318  ) 

door    mij    vervaardigde   inductie-el ectriseer machines   te  vestigen, 

die  ik  verder  met  den  gebruikelijken  naam    van    //electromachi- 

1.      DE    ELECTEOMACHINE    VAN    DE    EEESTE    SOOET 

MET    EBONIETSCHIJVEN. 

Beschrijving  der  machine.  Zooals  bekend  is,  wordt  in  de 

electromachine  van  de  eerste  soort  één  vaststaande  schijf  gebe- 
zigd, in  wier  onmiddelijke  nabijheid  één  draaiende  schijf  van 

een  weinig  geringeren  diameter  zich  beweegt.  De  eenvoudigste 

constructie  is  daarvan  in  de  laatste  jaren  gegeven  door  den  in- 

strumentmaker boechhaedt  te  Berlijn,  en  ik  mag  haar  hier 

bekend  onderstellen.  Ik  heb  deze  ook  toegepast,  maar  het  voor- 

deelig  gevonden  de  belegsels  van  papier  van  de  vaste  schijf 

nagenoeg  over  een  quadrant  zich  te  laten  uitstrekken,  en  de 

daaraan  gehechte  carton spitsen  met  bladtin  te  bedekken. 

Bemerkingen  omtrent  het  materiaal.  Gelijk  ik  reeds  opmerkte, 

bestaat  het  eigenaardige  mijner  machine  in  het  vervangen  van 

het  glas  door  het  eboniet,  zoodat  zij  geheel  en  al  uit  deze  stof 

is  opgebouwd,  en  voor  zoover  ik  dit  heb  kunnen  nagaan,  is 

dit  nog  niet  met  een  eigentlij ke  HOi/rz'sche  machine  beproefd. 
Het  eboniet,  (een  mechanisch  mengsel  van  gutta  percha  en  zwa- 

vel) levert  voor  dit  doel  menig  voordeel  op,  dat  glas  maar 
zelden  kan  aanbieden. 

Het  is  in  veel  sterker  mate  voor  electriciteitsontwikkeling 

vatbaar,  en  wordt  veel  sneller  electrisch,  de  hygroskopische  eigen- 

schappen zijn  veel  geringer  en  het  is  veel  goedkooper,  vooral 

wat  de  bewerking  betreft  van  de  vaste  schijf;  hierbij  mag  ook 

de  onbreekbaarheid  niet  uit  het  oog  worden  verloren. 

Ik  weet  zeer  goed,  dat  tegenover  al  deze  gunstige  hoedanig- 
heden kan  aangevoerd  worden,  (hetgeen  den  physici  wel  bekend 

is,)  dat  het  eboniet  langzamerhand  zijn  zamenstelling  tracht  te 

veranderen,  vooral  als  het  aan  het  zonlicht  is  blootgesteld  of 

door  de  inwerking  van  ozon,  waardoor  het  de  isolerende  eigen- 

schappen verliest.  Maar  men  moet  hierbij  bedenken,  dat  dik- 

wijls het  eboniet  slordig  bewerkt  is  en  de  handel  zeer  verschil- 

lende qualiteiten    oplevert;    soms  wordt  allerlei    afval,  bijv.  van 
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versleten  buizen  enz ,  als  grondstof  gebezigd.  Wanneer  het 

eboniet  als  materiaal  voor  electriseermachines  bepaald  gevraagd 
zal  worden,  dan  kan  men  verwachten,  dat  de  fabrikanten  meer 

zorgvuldig,  bij  de  vervaardiging  er  van,  voor  dit  doel  zullen  te 

werk  gaan,  en  zal  men  bij  voorzichtige  keuze  een  voortreffelijke 

zelfstandigheid  kunnen  verkrijgen.  Ik  voor  mij  ten  minste  heb 

nu  twee  jaren  dezelfde  platen  gebruikt,  en  zoo  zij  een  vermin- 
dering in  hun  werking  vertoonden,  dit  spoedig  hersteld  door 

het  afwrijven  met  koolzure  magnesia,  of  met  petroleum.  Vooral 

op  vochtige  dagen  hielp  dit  laatste  middel  zeer  goed ;  bij  bloot- 

stelling aan  een  matige  warmteuitstraling,  behoefde  ik  de  schij- 

ven dan  nog  slechts  met  de  hand  te  wrijven,  om  talrijke  von- 
ken te  bekomen,  en  begon  de  machine  dan  ook  terstond  te 

werken  zoodra  de  platen  er  in  gesteld  waren. 

Deze  kleine  voorzorgen  zijn  des  te  gemakkelijker  uit  te  voe- 
ren wegens  de  eenvoudige  constructie  en  de  onbreekbaarheid 

der  zamenstellende  deelen.  Het  is  mij  ook  gebleken,  dat  een 

blijvende  verandering  van  het  eboniet  soms  slechts  oppervlakkig 

is,  zoodat  door  het  af  te  schaven  en  op  nieuw  te  polijsten  het 

isolerend  vermogen  hersteld  wordt.  In  allen  gevalle  kan  de  ma- 

chine, door  haar  niet  onmiddelijk  in  het  volle  daglicht  te  be- 
waren, in  goeden  toestand  gehouden  worden. 

Opwekking  der  machine.  De  machine  met  ebonietschijven 

heeft  de  merkwaardige  eigenschap,  dat,  ofschoon  zij  zich  in  haar 

werkingen  minstens  even  zoo  krachtig  toont  als  de  toestellen 

met  glazen  schijven,  zij  nimmer  geladen  kan  worden  zonder  den 

diametralen  of  schuinen  conductor,  die,  in  de  as  gestoken,  vol- 

gens een  middellijn  tegenover  de  draaiende  plaat  zich  bevindt. 

Hij  is  volstrekt  noodzakelijk,  en  indien  de  machine  eenmaal 

actief  is  en  krachtige  vonken  tusschen  de  electroden  oversprin- 
gen, dan  verdwijnt  elk  spoor  van  electriciteit,  zoodra  de  schuine 

conductor  verwijderd  wordt;  de  schijven  schijnen  als  het  ware 

haar  geheele  lading  verloren  te  hebben,  en  zelfs  in  het  donker 

is  niets  geen  electriciteit  meer  waar  te  nemen. 

En  toch  hervat  de  machine  haar  werking  volkomen,  zoodra 

de  schuine  conductor  weder  in  de  nabijheid  wordt  gehouden, 

tegenover  de  belegsels,  en  reeds  op  een  afstand  van  3  a  4  centim. 

Overigens  kan  de  machine  geladen  worden  door  eene  met  de 
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hand  gewreven  ebonietreep  tusschen  de  beide  schijven  te  hou- 

den tegenover  de  spitsen  van  den  schuinen  conductor;  deze  laat 

terstond  veel  electriciteit  uitstroomen  op  de  losse  plaat  en  daar- 

door komt  de  vonkenstroom  spoedig  tusschen  de  electroden  tot 

stand.  Opmerking  dient  het  vooral  hierbij,  dat  bij  het  in  werking 
stellen,  deze  electroden  elkaar  niet  mogen  aanraken  en  dit  is 

juist  wèl  het  geval  met  glazen  schijven.  Ik  heb  te  vergeefs 
beproefd  de  machine  actief  te  maken  zonder  schuinen  conductor, 

of  met  denzelve  bij  geslotene  electroden. 

Werkingen  met  de  machine  verkregen.  De  machine  waarvan 

hier  sprake  is  heeft  schijven  van  den  grootsten  tot  dusver  ge- 

bezigden  diameter*);  van  de  staande  schijf  bedraagt  deze  58 
centim.  en  van  de  draaijende  55  centim.;  als  condensators  dienen 

Leidsche  flesschen  met  één  quadraatdecim.  belegd  oppervlak. 

Zonder  deze  ontstaat,  als  de  negative  electrode  met  een  spheroïde 

(9  centim.  middellijn)  voorzien  is,  en  de  positive  met  een  bol 

van  2  centim.,  een  aanhoudende  vonkenstroom  ter  lengte  van 

4  centim.  Bij  grooteren  afstand  der  electroden  vormt  zich  een 

pluim,  die  uit  een  steel  van  2  a  3  centim.  bestaat  met  een  bun- 
del van  fijne  violetkleurige  draden,  die  nog  tot  op  ]7  centim 

afstand  tegen  de  andere  electroden  uitstralen  en  zich  met  haar 

electriciteit  vereenigen.  Met  de  condensatoren  verbonden,  ont- 
staan tusschen  de  electrode  krachtige  heldere  vonken,  waarvan 

de  grootste  lengte,  onder  gunstige  omstandigheden,  25  a  26 

centim.  bedraagt.  Maar  ook  bij  de  gewone  temperatuur,  zonder 

opzettelijke  verwarming,  bedraagt  de  lengte  17  a  20  centim., 

en  in  een  bepaald  vochtige  atmospheer  is  de  machine  nimmer 

werkeloos  gebleven;  zelfs  dan  nog  werden  minstens  10  centim. 

lange  vonken   verkregen. 
Men  kan  hieruit  afleiden,  dat  deze  ebonietmachine  de  beste 

glasmachine  evenaart ;  buitendien  bezit  zij  een  hardnekkigheid 

om  haar  lading  te  behouden,  in  zoo  hooge  mate,  dat  bet  mij 

meermalen  gebeurd  is,  om  na  een  tijdsverloop  van  vier  weken 

haar  nog  in  den  electrischen  toestand  te  vinden,  zoodat  bij  het 

draaien  weldra  de  vonkenstroom  tot  stand  kwam.  Het  was  mij 

*)  Deze  machine  is  in  het  bezit  van  het   natuurkundig    genootschap   Diligentia 
te  's  Hage. 
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zelfs  moeijelijk  haar  geheel  in  den  neutralen  toestand  terug  te 

brengen,  wanneer  ik  dit  wilde ;  een  spoor  van  overgebleven  elec- 

triciteit  was  toereikend  om  de  lading  weder  voort  te  brengen. 

Het  best  slaagde  ik  er  in  door  de  electroden  met  elkander  in 

contact  te  brengen  en  eenigen  tijd  de  beweging  voort  te  zetten. 

IL     DE    DUBBEL-ELECTROMACHINE   MET   EBONIETSCHIJVEN. 

De  zoogenaamde    dubbel-electromachines,    op   de  eenvoudigste 

wijze  te  zamengesteld,  bestaan  uit  één  vaste    schijf,  aan  weers 

zijden  waarvan  een  draaijende  schijf  zich  beweegt. 

Het  eerste  exemplaar  daarvan  werd  vervaardigd  door  Dr. 

p.  j.  kaiser,  te  Leiden,  in  1869,  en  dit  toestel  bewees  de 

juistheid  zijner  opmerking,  dat  de  HOLTZ-machine  met  slechts 
één  draaiende  schijf,  eigentlijk  maar  een  halve  machine  is,  voor 

zoover  de  hoeveelheid  der  verkregen  electriciteit  betreft.  Zijn 

machine  met  schijven  van  26  centim.  middellijn  leverde  vonken 

van  12  centim.  en  de  hoeveelheden  electriciteit,  opgeleverd  met 

twee  bewegelijke  schijven,  vergeleken  met  één  bewegelijke  schijf, 

verhielden  zich  als  2.12:  1. 

In  het  jaar  187  0  maakte  poggendoeït,  onafhankelijk  hier- 

van, een  dubbel- electromachin  e  bekend,  door  hem  vervaardigd, 

naar  aanleiding  van  nieuwe,  door  hem  ontdekte,  verschijnselen 

bij  de  gewone  HOLTZ-machine.  Zij  bestond  uit  twee  dergelijke 
afzonderlijke  toestellen,  waarvan  de  electroden  op  vernuftige 

wijze  gecombineerd  waren,  terwijl  de  schijven  door  een  gemeen- 

schappelijke as  bewogen  worden. 

Beschrijving  der  machine.  Ik  geloof  de  eenvoudigste  dubbel- 

machine te  hebben  zamengesteld  door  ook  in  dit  geval  de  con- 

structie van  boechhaudt  toe  te  passen.  Derhalve  heb  ik  de 

vaste  schijf  met  de  beide  openingen  voorzien,  en  aan  beide  zij- 

den daarvan,  papierbelegsels  met  cartonspitsen  aangebracht,  ver- 

der op  een  afstand  van  eenige  millimeters  aan  weerskanten  een 
draaiende  ebonietschijf  bevestigd  met  een  diametralen  conductor, 

en  een  stel  electroden,  die  paarsgewijze  verbonden  zijn.  Het 

in-  en  uit  elkander  nemen  der  deelen  blijft  even  gemakkelijk 

als  bij  de  enkelvoudige  machine. 
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Opwekking  der  machine.  Dit  geschiedt  op  dezelfde  wijze  als 

bij  de  voorgaande  en  even  spoedig.  Een  eigenaardige  methode 

van  lading  bestaat  daarin,  dat  ik  de  hand  tegen  een  der  losse 

schijven  drukte,  en  dan  de  machine  in  snelle  beweging  bracht. 

Deze  plaat  werd  dan  door  wrijving  electrisch,  hetgeen  toe- 
reikend was,  om  weldra  den  vonkenstroom  tusschen  de  electro- 

den  te  voorschijn  te  brengen,  en  het  spreekt  wel  van  zelf,  dat 

de  hand  dan  verder  overbodig  is. 

Werking  der  machine.  In  het  hier  bedoelde  toestel  heeft  de 

staande  schijf  een  middeliijn  van  35  centim.  en  de  beide 

draaijende  hebben  30  centim.  middellijn.  Tusschen  de  elec- 
troden  (als  de  positieve  in  een  spheroïde  eindigt),  ontstaat  een 
vonkenstroom,  zonder  de  condensatoren,  van  6  centim.;  in  het 

omgekeerde  geval,  van  3  centim.  Worden  kleine  condensatoren  van 

90  cMa  belegd  oppervlak  aangebracht,  dan  ontstaan  talrijke 
vonken  van  10  a  12  centim.  en  onder  de  gunstigste  omstan- 

digheden (bijv.  in  de  nabijheid  van  een  houtskolenvuur),  heb  ik 

nog  ontladingsvonken  verkregen  van  16!/a  centim.,  alzoo  l*/2 
centim.  grooter  dan  de  diameter  der  draaijende  schijf;  de  elek- 

troden konden  niet  verder  uitgeschoven  worden,  Vooral  had 

dit  plaats,  als  de  uitstraling  aan  de  positive  elektrode  vermin- 
derd werd  door  het  in  aanraking  brengen  met  een  ebonietplaatje. 

Ik  moet  hier  nog  bijvoegen,  dat  de  omkeering  van  de  polariteit 

der  belegsels  hier  hoogst  zelden  intreedt ;  ik  kon  dit  slechts 

bereiken  door,  na  ontlading,  de  machine  in  tegenovergestelden 

zin  te  laden ;  bij  de  machine  van  de  eerste  soort  werd  dit  zeer 

gemakkelijk  bereikt  door  slechts  den  schuinen  conductor  uit  zijn 

stand  te  verplaatsen  en  terstond  weder  daarin  terug  te  voeren, 

dat  onfeilbaar  een  omkeering  der  polariteit  ten  gevolge  had. 

III.     NIEUWE    WAARNEMINGEN    OMTRENT   EBONIET- 

ELECTROMACHINES. 

a.  De  eigenschappen  van  den  schuinen  conductor.  Het  groote 

onderscheid  tusschen  de  electro-machines  met  glazen  schijven 
en  die  met  eboniet  is  gelegen  in  de  eigenaardigheid  van  dezen, 

dat  zij  den  diametralen  of  schuinen  conductor  volstrekt  vereischen, 
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om  in  werking  te  kunnen  gebracht  worden  en  daarin  te  blijven, 

zoodat  zij  terstond  werkeloos  worden   bij    verwijdering    daarvan. 

Daarentegen  is  het  bekend,  dat  de  machines  met  glazen  schij- 
ven ook  wel  zonder  dien  conductor  bruikbaar  zijn,  al  werken 

zij  niet  zoo  regelmatig  en  al  is  de  vonkenlengte  minder  groot 

dan  met  deze  *). 
Poggendorff  heeft  geconstateerd,  dat,  wanneer  geen  groote 

papierbelegsels  aanwezig  zijn,  het  bij  glasmachines  noodzakelijk 

was,  den  diametralen  conductor  te  verwijderen  of  ten  minste 

werkeloos  te  maken,  om  de  machines  te  kunnen  laden.  Hier  is 

het  nu  juist  omgekeerd.  Herhaaldelijk  beproefde  ik  de  machine 

in  den  gang  te  brengen  door  een  der  beschreven  methoden, 

zonder  dezen  conductor,  maar  de  lading  bleef  slechts  zoo  lang  als 

de  opwekkende  oorzaak  (de  hand  of  de  geelectriseerde  eboniet- 

reep)  aanwezig  was ;  een  blijvende  lading  werd  nimmer  verkre- 
gen, dan  wanneer  de  schuine  conductor  was  aangebracht,  en 

zij  eindigde  met  het  verwijderen  daarvan. 

Van  deze  eigenschap  kan  men  partij  trekken  om  op  in  't  oog 
loopende  wijze  de  verdubbelde  werking,  voor  zooverre  de  hoe- 

veelheid electriciteit  betreft,  der  dubbel-electromachine  aan  te 

toonen.  Verwijdert  men  één  der  diametrale  conductoren,  dan 

wordt  de  schijf,  tegenover  welke  hij  gestaan  heeft,  werkeloos. 

Nu  verkreeg  ik  bijv.  in  een  halve  minuut,  bij  het  gebruik  van 

twee  losse  schijven,  40  ontladingsvonken  van  5  centim.  slag- 

wijdte, en  na  één  der  diametralen  conductoren  te  hebben  weg- 

genomen, bijna  naauwkeurig  slechts  20  ontladingen. 

Een  lading  der  machine  te  verkrijgen  zonder  schuinen  con- 

ductor met  gesloten  electroden  is  dus  ook  onmogelijk,  omdat 

zij  zonder  dien  in  't  geheel  niet  werkt,  hetgeen  door  de  proef- 
neming wordt  bevestigd,  en  aldus  ook  een  belangrijk  onder- 

scheid vormt  met  de  glasmachines. 

Tk  moet  bekennen,  dat  het  mij  nog  niet  gelukt  is  een  be- 

vredigende verklaring  te  vinden  van  het  feit,  waarom  de  diame- 

*)  De  machine  van  Dr.  kaiser  bezit  geen  schuinen  conductor;  evenmin  eeu 
exemplaar  daarvan  aan  de  Polyt.  school  te  Delft,  eu  toch  leveren  zij  zeer  krach- 

tige vimken  van  12  a  15  centim. 
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trale  conductor  bij  eboniet-machines  zich  juist  op  tegenoverge- 
stelde wijze  gedraagt  als  bij  glazen  schijven. 

Wordt  de  ebomet-machine  geladen  door  een  gewreven  ebo- 
nietplaat  achter  een  der  belegsels  te  houden,  zoo  is  het  zeker 

dat,  uithoofde  van  het  bijzonder  slecht  geleidend  vermogen  van 

het  materiaal,  de  inductie  door  de  schijven  heen,  op  de  elec- 
trodenspitsen  zeer  moeijelijk  tot  stand  komt,  en  dat  het  dus 

voordeeliger  moet  zijn  de  gewreven  plaat  onmiddelijk  achter  de 

spitsen  van  den  schuinen  conductor  te  houden,  die  dan  de 

draaiende  schijf  met  de  tegengestelde  electriciteiten  bekleedt,  welke 

op  haar  beurt  verdeelend  terugwerken  op  de  cartonspitsen  der 

belegsels.     En  zoo  heeft  de  lading  inderdaad  schielijk  plaats. 
Maar  ditzelfde  zou  ook,  zonder  den  schuinen  conductor,  door 

de  spitsen  der  electroden  kunnen  geschieden,  als  deze  elkaar 

aanraken  en  er  kon  ten  minste  een  zwakke  lading  verwacht 

worden;  bij  de  dubbel-electromachine  met  glasschijven  is  dit 
ook  het  geval.  Zij  wordt  op  die  wijze,  hoewel  langzamer  als 

gewoonlijk,  geladen. 

"De  theorie,  die  met  deze  eigenschap  der  ebonietmachine  re- 
kening houdt,  is  nog  te  geven. 

6.  Werking  der  ebonietmachine  bij  abnormale  draaijing.  De 

ebonietmachine  van  de  eerste  soort  vertoont  een  bijzonderheid, 

die  ik  niet  vermeld  heb  gevonden,  omtrent  de  gelijksoortige 

toestellen  van  glas,  dat  zij  namelijk  ook  electriciteit  ontwikke- 
len, wanneer  de  schijven  gedraaid  worden  in  de  richting  der 

cartonspitsen;  ik  noem  deze  wijze  van  draaijing  (die  het  te- 
genovergestelde is  van  de  gebruikelijke  beweging)  abnormaal. 

Hebben  er  namelijk  gedurende  eenigen  tijd  krachtige  ontla- 

dingen plaats  gehad,  en  wordt  dan  de  schuine  conductor  achter- 
uit gedraaid,  zoodanig,  dat  hij  evenveel  links  staat  van  den 

verticaal,  als  eerst  regts  (alzoo  ook  tegenover  geen  belegsels 

staat),  dan  vertoont  zieh  weder  een  vonkenstroom  tusschen  de 

electroden,  als  de  schijven  in  tegenovergestelden  zin  als  te  voren 

gedraaid  worden;  de  slagwijdte  bereikte  zelfs  bij  de  beschreven 

machine  van  de  eerste  soort  6  centim.  De  condensatoren  zijn 

hierbij  niet  noodzakelijk;  bij  de  dubbel  electromachine  heeft 

dit  verschijnsel  evenzeer  plaats. 

Ik  geloof,  dat  de  oorzaak  er  van  gelegen  is  in  het  voorhan- 

YIRSL.    EN    MEDED.    AID.    NATUUEK.    2<le    BEEKS.    DEEL.    IX.  2i 
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den  blijven  der  electriciteit  op  de  belegsels  uithoofde  van  de 

uitmuntende  isolatie,  en  dat  nu  de  machine  als  electrophoor- 
machine  werkt,  want  de  slagwijdte  wordt  nimmer  grooter;  zij 

vermindert  daarentegen  langzamerhand. 

Ik  heb  hierbij  nog  tevens  de  bijzonderheid  waargenomen,  dat, 

als  de  schuine  conductor  in  den  zoo  evengenoemden  stand  is 

gebracht,  maar  de  machine  op  de  gewone  wijze  gedraaid  wordt, 

(alzoo  tegen  de  cartonspitsen  in,)  dan  de  vonkenstroom  tusschen 

de  electroden  wel  ophoudt,  maar  dikwijls  vertoont  zich  dan, 

bij  dezelfde  electrode,  de  helft  der  spitsen  positief  electrisch, 

de  andere  helft  negatief  elektrisch,  blijkbaar  uit  de  lichtver- 
schijnseis  daaraan  zichtbaar. 

Dit  was  tot  dusver  slechts  bij  de  electromachines  van  de 

tweede  soort  opgemerkt. 

c.  Invloed  der  electriciteit  op  de  vlammen.  Toen  ik  beproefde 

de  ebonietmachine  door  de  nabijheid  der  vlam  eener  brandende 

kaars  te  ontladen,  nam  ik  een  opvallenden  invloed  waar,  die  de 

opgehoopte  electriciteit  op  de  gedaante  der  vlam  uitoefent. 

In  de  nabijheid  van  het  met  positive  electriciteit  geladen 

belegsel  (uit  welks  spits  alzoo  negative  uitstroomt)  wordt  de 

vlam  teruggestooten,  alzoo  van  de  schijf  af;  tegenover  het  nega- 
tieve belegsel  daarentegen  aangetrokken,  eindigt  zij  in  een  scherpe 

spits. 
Hetzelfde  doet  zich  voor  bij  de  gasvlam,  en  het  is  mij  zelfs 

gelukt  den  schuinen  conductor  te  vervangen  door  een  zooge- 
naamden  vlammenconductor,  bestaande  uit  een  houten  staaf, 

waarop,  in  plaats  van  metaalspitsen,  kleine  glazen  buizen  zijn 

geplaatst,  die  met  de  gasgeleiding  in  verband  staan.  Men  verkrijgt 

alzoo  een  reeks  van  kleine  vlammen  in  de  nabijheid  der  draai- 
ende schijf,  die  door  hun  gedaante  den  positieven  en  negatieven 

electrisch  en  toestand  der  schijf  aanwijzen. 

De  verklaring  van  dit  verschijnsel  berust  op  het  weinig  be- 

kende feit,  dat  door  mess  in  zijn  Lehre  von  der  Reibungselek- 

tricitat  vermeld  wordt,  dat  bij  de  verbranding  eener  stof  zelf- 

standig electriciteit  wordt  ontwikkeld,  en  dat  in  't  geval  van 
koolstofhoudende  stoffen  het  opstijgende  koolzuur  positief  elec- 

trisch is.  Ik  moet  echter  opmerken,  dat  juist  het  bewijs,  dat 

deze    elektriciteiten    ontwikkeld  worden  bij  de  verbranding,  uit 
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het   genoemde    verschijnsel    schijnt  te    moeten  worden  afgeleid, 

aangezien  het  langs  geen  anderen  weg  aangetoond  is. 

Uit    hetgeen  hier  aangevoerd  is,    geloof  ik  te  mogen  beslui- 
ten, dat : 

1°.  de  ebonietmachines,  als  zij  uit  een  deugdelijk  materiaal 
zijn  zamengesteld,  de  beste  machines  met  glazen  schijven, 

wat  de  werking  aangaat,  minstens  evenaren  ;  haar  echter  door 

geringere  kosten  en  onbreekbaarheid,  en  standvastigheid  der 

lading  verre  overtreffen. 

2°.  dat  de  door  mij  vervaardigde  dubbel-  electromachine  door 

eenvoudigheid  der  inrichting  de  meest  bruikbare  electriseer- 
machine  oplevert. 

3°.  dat  het  vervangen  van  het  glas  door  eboniet  niet  alleen 
de  aandacht  verdient,  omdat  de  bruikbaarheid  der  toestellen 

verhoogd  wordt,  maar  omdat  ook  nieuwe  gegevens  verkregen 

worden,  die  voor  de  theorie  der  electromachines  van  groot 

belang  kunnen  geacht  worden. 

's  Gravenhage,  September  1875 

21< 



BOUWSTOFFEN  VOOR  DE  GESCHIEDENIS 

DER 

WIS-  EN  NATUURKUNDIGE  WETENSCHAPPEN 

IN  DE  NEDERLANDEN. 

DOOR 

D.   BIEBENS    DE   HAAN. 

VIII.    Ludolph  van  Geulen. 

1.  Ludolph  van  geulen,  van  collen  of  van  colen  hebben 

wij  reeds  ontmoet  in  het  nummer  VII  der  Bouwstoffen,  toen  er 

van  de  quadratuur  des  cirkels  door  simon  van  deh  eycke  sprake 

was;  thans  willen  wij  nagaan,  wat  er  omtrent  dezen,  waarlijk 

niet  te  verachten,  wiskundige  bekend  is :  zijne  verdiensten  toch 

zijn  slechts  al  te  dikwerf  miskend  geworden,  bij  het  naschrijven 

van  het  oordeel  der  hoog-duitsche  geschiedschrijvers,  die  met 

zijne  geschriften,  zijne  methode  en  zijnen  stalen  ijver  niet  ge- 
noeg bekend  schijnen  geweest  te  zijn. 

2.  Wat  de  spelling  van  zijnen  naam  betreft,  hijzelf,  en  ook 

zijne  weduwe  adriana  symonsz,  die  enkele  zijner  werken  na 

zijnen  dood  uitgaf,  gebruikten  ze  alle  drie :  soms  meer  dan  een 

in  hetzelfde  werk,  In  die  dagen  was  zulks  ook  niet  ongewoon; 

men  gebruikte  soms  slechts  een  deel  van  den  naam,  of  bracht 

dien  in  het  latijn  over,  of  veranderde  dien,  zonder  veel  nauw- 

keurigheid, —  als  men  slechts  meende  een  min  of  meer  be- 

roemden man  juist  genoeg  te  hebben  aangewezen,  om  vergissin- 

gen voor  te  komen. 

Zijne  ouders  johannes  von  cöllen  en  hester  de  koode 
woonden  te  Hildesheim  in  Sachsen.    Aldaar  werd  onze  ludolph 
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geboren,  niet  in  1539,  zooals  gewoonlijk  wordt  aangegeven,  maar 

den  18deu  Januari  1540.  Dit  is  mij  gebleken,  bij  het  zoeken 
naar  de  twee  schijnbaar  verloren  decimalen  van  zijne  benadering 

van  het  getal  n,  die  men  nergens  in  zijne  vroegere  of  latere 

werken  terugvindt:  zij  moesten  echter  op  zijn  grafzerk  uitge- 
beiteld zijn  geweest,  Nu  wist  men,  dat  ludolph  van  ceulen 

in  de  St.  Pieterskerk  te  Leiden  begraven  werd,  maar  zijn  graf- 
zerk was  aldaar  onbekend :  slechts  bestond  er  eene  overlevering 

van  een  grafsteen  met  een  grooten  cirkel,  daarop  uitgebeiteld, 

doch  zonder  cijfers.  Er  waren  bij  het  verbouwen  van  een  ge- 

deelte van  die  Pieterskerk  omstreeks  de  helft  der  vorige  eeuw, 

een  29tal  grafzerken  verwijderd:  daaronder  konde  de  door  mij 

gezochte  grafzerk  zich  bevinden.  En  werkelijk  m  een  beschrij- 

ving van  Leiden  //Les  delices  de  Leide  van  1712"  l)  vond  ik 
op  bladz.  67  de  beschrijving  van  dien  grafzerk. 

//Epitaphium  Belgicum,  Latine  translatum. 

HIC    JACET    SEPVLTVS    MR.    LVDOLFF    VAN 

CEVLEN    PROFESSOR    BELGICVS    DVM    VIVE- 

RET    MATHEMATICARVM    SCIENTIARVM    IN 

ATHENAEO    HVJVS    VRBIS.    NAT  VS    HILDES- 

HEMIAE    ANNO    1540    DIE   XXVIII    JANVARII    ET 

DENATVS    XXXI    DECEMBRIS    1610.    QVI    IN    VI- 

TA    SVA   MVLTO    LABORE    CIRCVMFERENTIAE 

CIRCVL1   PROXIMAM    RATIONEM    AD    DIA- 

METRVM   INVEN1T    SEQVENTEM. 

Quando  Diameter  est  1 

tune  circuli  circumferentia  plus  est 

quam  314159265358979323846264338327950288 
100000000000000000000000000000000000 

&  minus 

quam  3141592653589  79323846264338327950289 
100000000000000000000000000000000000 

sed  quando  Diameter 
est       100000000000000000000000000000000000 

turn  est  circumferentia  circuli  plus 

quam  314159265358979323846264338327950288 
&  minus 

quain  814159265358979323846264338327950289." 
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Later   is    deze    beschrijving    ook   opgenomen   door   den  heer 

Mr.    K.    J.    F.    C.    KNEPPELHOUT  VAN  STERRENBURG    in  Zijne  //Ge- 

denkteekenen  in  de  Pieterskerk  te  Leiden"  2). 
Van  Ceulen  gaf  onderwijs  in  wiskundige  wetenschappen  te 

Breda,  toen  te  Amsterdam  [zie  ook  den  titel  van  het  werkje 

van  Noot  (8)]  tot  1584;  daarna  te  Delft  [zooals  blijkt  uit  den 

titel  van  zijne  werken,  aangehaald  onder  Noot  (10)  en  (11)] 

in  1585  en  1586;  later  te  Arnhem,  waar  hij  in  1589  woonde 

[zie  de  Voorreden  voor  het  werk  //Vanden  Circkel,  Noot  (12)] 

de  woorden:  „3)?et  nod)  f>et  noobfVroenbigf)éte  ber  fcoornoemv  || 

ben  $egel  @oé/  mld  \&  tot  2lern(jem  op  H  Jpojf  san  ©eiber* 

lanbt  2lnno  1589  gcöon*  ||  ben  foebbe/  boor  be  (>ulpe  t>an©obtj"]* 
Eindelijk  trok  hij  naar  Leiden,  en  aldaar  werd  hem  van  de 

stads-regeering  eene  goede  woning  kosteloos  aangewezen,  om 

daarin  zijne  school  te  houden.  Dit  voJgt  toch  uit  de  opdracht 

van  het  tweede  gedeelte  van  het  werk  van  Noot  (12),  waar 

men  leest :  //maer  oock  ||  tot  mynen  versoucke  seer  gunstelick 

toe-ghelaten  een  bequame  Schole :  jae  soo  bequaem  ||  ende  ghele- 
gen,  dat:  indien  sulcx  met  aggreatie,  ende  believen  van  u  E.VV. 

soude  moghen  ||  gheschieden,  ick  de  reste  van  mijn  leven  onder 

u  E.VV.  regieringhe,  ten  dienste  van  ij  eenen  yeghelicken,  dies 

begerende,  in  myne  beroupinghe  gaerne  soude  employeren  ende  || 

voleynden:  Nu  vvete  ick  seer  wel  dat  soo  danighe  beneficie 

ende  vveldaet  by  u  E.VV.  my  ||  (hoe  wel  on  verdient)  seer  gun- 
stelick bewesen,  princepalijck  onder  andere  mede  vereyscht  || 

groote  danckbaerheydt :  maer  considererende  mijne  sobere  mid- 

delen, ende  my  metende  ||  met  mijn  eygen  mate :  Ende  daer-be- 

neffens  over-leggende  'tgene  dese  sake  wel  soude  eys-  ||  schen, 

soo  en  bevinde  ick  in,  ofte  by  my  niet,  daer  mede  ick  'tselve 
in  eeniger  manieren  sou-  ||  de  kunnen  verschuldighen,  ten  ware 

u  E.VV.  nae  der  selver  goedertierne  ghewoonte  in  ||  plaetse  van 

vergeldinghe,  gheliefde  t'ontfanghen  mijne  propeuse  hert,  ende 
ten  dienste  goedtwillicheydt :" 

Dit  had  plaats  gevonden  in  1594,  en  zijne  school  was  eene 

schermschool,  zooals  blijkt  uit  de  resolutien  van  Leiden  9  Juni 

1594  3),  waarbij  hem  die  school  werd  toegestaan.  Hij  geraakte 
in  twist  met  pieter  bailly,  die  reeds  in  1577  uit  Antwerpen 

was  overgekomen  met  zijne  vrouw  willemtje  wolfertsdr  van 
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noortwijk,  zijne  drie  kinderen  anna,  antony  en  neeltje, 

met  zijne  zuster  jacomine,  zijn  neef  antonie  en  zijne  nicht 

suzanna  4).  Deze  had  reeds  scherinonderwijs,  en  sedert  1582 

ook  onderwijs  in  het  schrijven  gegeven.  Op  een  request  van 

van  ceulen,  Januarij  1602,  om  zijne  school  te  handhaven  5), 

werd  bailly  gehoord  6),  en  toen  den  25sten  Jan.  het  verzoek 

van  van  ceulen  toegestaan  7). 

Het  was  in  het  jaar  1600  dat  maurits  eene  genieschool  te 
Leiden  stichtte  en  die  aan  de  Akademie  verbond.  Als  lectoren 

werken  daarbij  benoemd  ludole  van  ceulen  en  symon  fransz 

van  der  merwen,  die  in  1596  en  1599  Burgermeester  van 

Leiden  was';  zooals  blijkt  uit  de  voorredens  van  de  werken,  aange- 
haald in  de  noten  (12)  en  (16).  Onze  van  ceulen  vervulde  die 

betrekking;  tot  aan  zijnen  dood,  die  tien  jaren  daarna  plaats  greep. 

Die  benoeming  acht  ik  belangrijk  genoeg,  om  haar  hier  mede 

te  deelen :  belangrijk,  omdat  zij  een  duidelijk  inzicht  geeft,  in 

hetgeen  toen  van  een  ingenieur  werd  gevorderd :  belangrijk 

ook,  omdat  zij  een  helder  begrip  verraadt  omtrent  de  verbin- 

ding van  theoretische  en  praktische  lessen. 

„Op  te  extraords.  vergaderinge  van  de  Curateurs  endeBurgermm. 

daer  versamelt  waren  den  xe  January  xvj.  c.  Mr.  johan  van 
banchem,  President  van  den  Hogen  Eaede,  Mr.  johan  de  groot, 

Curateurs,  jan  ysnoutsz.  van  der  nes,  Mr.  franck  duyck,  Mr. 

ysaack  nicolaj,  Burgemeesteren.  Is  verhandelt  'tgeene  volgt. 
Alsoo  syne  Excelltie  Grave  Maurits  van  Nassaw,  stadhou- 

der van  Holland  end  e  Capiteyn-Generael,  tot  dienst  van  den 

Lande  goetgevonden  hadde,  dat  in  de  Universiteyt  alhier  soude 

worden  gedoceert  in  goeder  duytsche  taele.  Die  Telkonsten  ende 

Landmeten  principalyken  tot  bevorderinge  van  den  geenen,  die 

hen  souden  willen  begeeven  tottet  Ingenieurschap  ende  te  dien 

fyne  doen  recommandeeren  hadde  de  Persoonen  van  Mr.  simon 

FRANSZ.     VAN     DER     MERWEN     ende    Mr.    LUDOLÏT    VAN    CEULEN, 

die  de  voorsz.  Consten  zouden  mogen  opentlyck  leeren,  end" 

daer  na  oock  demonstreeren,  soo  wel  in  't  groot  als  in  't  cleyn. 
alles  volgens  de  instructie  die  zyne  Excelltie  daer  toe  hadde 

doen  contipieeren  ende  door  Mr.  simon  stevin  over^esonden 

aan  de  Curateurs  van  de  Universiteyt  gelijk  deselve  Instructie 

hier  naer  van  woort  tot  woort  geinsereert  is. 
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Syne  Excelltie  heeft  tot  dienste  van  den  Lande  ende  bevor- 

deringe  der  geenre,  die  hun  tot  oeffeninge  van  het  Ingenieur- 
schap sullen  begeven,  oirbaer  verstaen  seekere  ordre  gevolgt  te 

werden  in  de  leeringe,  die  men  daar  af  in  de  Academie  tot 

Leyden  doen  sal,  als  volgt. 

Die  meyninge  is  dat  men  den  Toehoorders  zoo  haest  als  mo- 

gelyck  is,  sal  brengen  om  metter  Daad  het  Land  als  Ingenieur 

te  connen  dienen,  hier  toe  sal  men  leeren  de  Aritmethicque  ofte 

het  tellen  ende  het  Landmeeten,  maer  alleenlijck  van  elk  zoo- 
veel als  tottet  dadelyk  gemeene  Ingenieurschap  nodig  is.  Die 

soo  verre  gecoomen  zijn,  hebbense  als  dan  lust  die  diepzin- 
nige dingen  grondelycker  te  ondersoecken,  dat  sullen  sy  mogen 

doen.  Dit  is  van  de  saecke  in  't  gemeen  geseyt,  waer  affbree- 
der  verclaringe  gedaen  werd,  als  volgt. 

In  de  telling  sullen  geleert  worden  die  vier  speciën,  in  geheel 

getal,  in  gebrooken  getal,  ende  in  't  thiende  tal,  mitsgaders  den 
Eegel  van  drien  in  elck  der  selver  getal  en. 

In  de  voorsz.  telling  wel  vast  ende  zeek  er  ervaren  synde, 

sy  connen  genoeg  tellen  tottet  geene  in  de  gemene  Ingenieur- 

schap  nodig  is.  Ende  sullen  coomen  aen  't  landmeeten  op  't 
papier  lantmetersche  wyze,  waer  by  te  verstaen  is,  dat  men 

niet  en  sal  leeren  door  eenige  gegeeven  Linien,  andere  Linien 

vinden,  maer  alleenlyck  deur  gemeete  Linien,  mette  cleyne  Voet- 

maet,  het  inhout  van  't  plat  te  vinden  gebruykende  daer  toe 
Reekeninge  der  thiende. 

het  meeten  des  ronts  mette  gedeelten  van  dien  aengaende 

voorts  het  vlack  des  Cloots  de  forme  genaemt  ellipsis,  parabola, 

hyperbole  ende  diergelyke,  dat  en  is  hier  niet  nodig,  wantet 

den  Ingenieurs  seer  selden  te  vooren  comt  sulcke  meetinge  te 

moeten  doen :  maer  alleenlyck  sallenze  leeren  met  regtzienige 

platten,  daer  na  cromzienige,  lantmetersche  wyse,  meetende  alsoo 

een  plat  deur  verscheyde  verdeelinge,  als  in  driehoeken  oft  an- 

der platten  om  te  zien  hoe  't  een  besluyt  mettet  ander  over- 
compt. 

Daer  na  sal  volgen  het  meeten  op  het  papier  van  Dycken, 

wallen  ende  eerdewercken,  te  weeten,  hoe  veel  schachten  oft 

voeten  een  voorgestelde  wal  oft  hoop  eerden  in  heeft. 

In  't  meten  op  't  Papier   also   genoeg  ervaren  wesende  ende 
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deur  't  cleyn  verstaende  watter  in  't  groot  moet  gedaen  syn  :  soo  sai 
men  coomen  totte  dadelyke  lantmetinge  in  't  veld  heen  wyzende 

hoe  men  in  plaats  van  regel  passer  ende  winkelhoek  op  't  Papier 

ander  gereetschap  op  't  veldt  gebruykt,  strekkende  nogtans  tot 
diergelycken  eynde.  Sullen  ook  dadelijk  leeren  moeten  de  hoogde 

ende  breete  van  wallen  mettet  Lighaemelyck  inhout  van  dien, 

als  hoe  veel  schachten  oft  voeten  eerden  daer  in  begreepen  syn. 

Daer  na  sullense  leeren  op  't  Papier  teeckenen  den  omtreck 
der  Landen  diese  alsoo  gemeeten  hebben,  ende  wederom  ver- 

keert een  plat  op  't  Papier  gegeeven  synde  't  selve  met  aan- 

wysende  baecken  op  't  veldt  te  teekenen. 
hier  in  genoeg  ervaren  wesende,  sullen  bequaem  sijn  om  tot 

de  fortificatie  ofte  sterckt  bouwinge  te  coomen,  waer  toe  be- 

reyt  sullen  worden  houten  ofte  eerden  botsen  van  Schantsen 

ende  Bolwercken,  ende  daer  mede  geleert  hebbende  die  eygen 

naemen,  so  sal  het  trecken  van  plannen  ofte  grontteyckeningen 

van  steden  heur  lieden  licht  vallen,  'twelck  men  hun  aen  ste- 
den oock  dadelyck  sal  doen  te  werck  stellen. 

Sy  sullen  ook  teekenen  op  't  Papier  den  omtreck  van  Schant- 
sen, ofte  Steeden  met  vier,  vyff  ofte  meer  Bolwercken  waer  af 

men  als  dan  hen  lieden  de  maeten  sal  geeven,  ende  sullen  daer 

na  sulcke  sterckten  op  't  velt  tekenen  met  baecken. 
Dus  verre  gecoomen  synde  sullen  moogen  in  de  zomer  trecken 

na  't  leger  of  ter  plaetsen  daer  sterckten  gebouwt  werden,  't  welck 
den  geenen  best  geleegen  sal  syn,  die  als  soldaten  in  dienst 
wesende,  dan  te  velde  moeten  coomen,  ende  sien  daer  die  saecke 

zelfs,  so  helpen  die  metter  daet  bevorderen. 

Ende  daer  toe  gecoomen  wesende,  datze  't  landt  alsoo  oorhae- 
ren  dienst  connen  doen,  sullen  henlieden,  die  willen,  des  win- 

ters tot  Leyden  mogen  oefienen,  als  vooren  geseyt  is  in  diep- 
zinniger Stoffen,  die  daer  geleert  sullen  worden,  om  tot  alle 

saecken  den  Ingenieurs  ontmoetende  nog  vaster  ende  volcome- 
lycker  voorzien  te  wesen. 

De  Lessen  van  Telling  ende  Meeting  op  papier  sullen  een 

half  uyre  lang  gedaen  werden  in  't  gemeen,  't  ander  half  uyre 
sal  volbracht  worden  met  elcken  in  't  bizonder  te  beantwoor- 

den ende  onderwysen  van  'tgeene  sy  vraegen  ende  uytte  ge- 
meene  lessen  niet  verstaen  en  hebben. 
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Ende  want  de  geene  die  dadelyck  met  Ingenieurs  handel  om- 

gaen,  met  malcander  geen  latjn  en  spreecken  oft  immers  seer 

selden,  maer  dat  men  in  elck  lant  des  landts  spraecke  gebruyckt. 

Soo  en  sullen  deese  Lessen  niet  in  't  latyn,  franchojs  oft  an- 
der Talen  gedaen  werden,  maer  alleenljck  in  't  duytsch. 

Men  verstaet  oock,  dat  alle  diegeene  die  tottet  leeren  deser 

const  van  Ingenieurs  schap  toe  gelaeten  worde,  eerst  sullen  be- 

looven  ende  sweeren  aen  den  Yiant  deeser  Landen  daer  mede 

geenen  dienst  te  doen. 

Actum  den  ixsa  January  xvj  hondert,  ende  was  onderteykent 
Maurice  de  Nassou. 

Soo  is  't  dat  Curateurs  van  de  Universiteyt  ende  Burge- 
meesteren voornoemt  om  te  bevorderen  die  begeerte  van  syne 

Excelltie  daer  toe  hebben  versocht  ende  bewillicht  de  voorsz. 

van  der  merwen  ende  van  ceulen. 

Te  weeten: 

Also  syn  Excelltie  ten  dienste  van  den  Landen  goetgevonden 

hadde,  dat  in  de  Universiteyt  alhier  opentlyck  zoude  gelesen 

werden  in  goede  Nederduytsche  Tale  de  Aritmeticque  ofte  het 

tellen  ende  het  Landtmeten  tot  bevordering  byzonder  van  den 

geenen,  die  hen  tot  oeffeninge  van  het  Ingenieurschap  sullen 

willen  begeeven. 

Ende  mitsdien  nodig  bevonden  was  eenige  bequaeine  perso- 
nen daer  toe  te  verwilligen,  die  soo  wel  de  lessen  daer  toe 

dienstelyck  in  goeden  bescheyden  Nederduytsche  Tale  doen,  als 

deselve  gedaen  synde,  den  toehoorders  zouden  mogen  voldoen 

op  te  zwarigheden  by  hen  luyden  voor  te  stellen,  mitsgade ;  s  ook 

die  gedaene  lessen  werckelycke  demonstreeren,  'tsy  op  't  Pa- 

pier in  't  cleyn  als  op  't  veldt  in  't  groot,  naer  die  geleegent- 
heyt  ende  dienst  van  den  toehoorders  sal  vereyschen. 

Soo  is  't  dat  Curateurs  van  de  Universiteyt  ende  Burge- 
meesteren  der  stad  Leyden  verstaen  hebbende,  die  goede  be- 

quaemheyt,  ervarenheyt,  ende  geschicktheyt  in  deselve  consten 

van  de  Persoonen  van  Mr.  Simon  fransz.  vande  Merwen,  Sche- 

pen der  stad  Leyden,  ende  Mr.  Ludolff  van  Ceulen,  deselve 

hebben  aengenomen  ende  nemen  aen  mits  deesen  tot  opentlycke 

leeringe  van  deselve  consten.  Te  weeten,  dat  de  voorsz.  van 

Merwen  ende  van  Ceulen  haer  in  't  doen  van  de  voorsz.  Lessen 
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ende  't  werckelyck  vertoonen  van  dien  soo  in  cleyn  als  groot, 
en  de  voorts  in  alles  sullen  reguleeren,  volgende  de  Instructie 

van  syn  Excelltie  hen  ten  dien  eynde  geleevert,  ende  dat  sy 

luyden  sulx  doende  metten  anderen  sullen  ramen  hoe  ende  in 

wat  voegen  allerbequaemelyckst,  duydelyckst,  ende  ten  meesten 

dienst  ende  bevorderinge  van  den  toehoorders  de  voorsz.  Lessen 

sullen  mogen  gedaen  werden.  Ende  dat  dienvolgende  op  heur 

luyder  beyder  goetvinden  de  voorsz.  Mr.  Ludolff  deselve  lessen 

sal  doen  in  't  bywesen  van  de  voorne.  van  Merwen.  Ende  dat 
die  lessen  gedaen  synde  het  eene  half  uyr,  het  ander  half  uyr 

by  hen  luyden  sal  geemployeert  werden  tot  onderlinge  'tsamen- 
spraecke,  berechtinge  van  den  toehoorders  ende  verantwoordinge 

van  de  swarigheeden  die  de  selve  hen  luyden  sullen  voordragen 

op  te  gedane  lessen  ende  't  gevolge  van  dien.  Deselve  in  alles 

onderwysende  't  sy  by  't  getal,  linien  oft  andersints  zoo  't  best 

sal  connen  geschieden,  in  't  cleyn.  Dat  sy  luyden  oock  't  sy 
gesamenlycken  oft  ook  bysonder,  nae  gelegentheyt  van  saecken 

daer  van  demonstreeren,  in  t'  groot  sullen  doen  te  velde  conform 
de  Tnstructie  hier  vooren  gevoert,  ende  dit  alles  op  een  proeve 

onder  toezeg-ginge  van  eerlycke  beloninge,  die  henluyden  ter  expi- 
ratie van  de  eerste  drie  maenten  sal  gedaen  worden  naer  de  dien- 
sten die  sy  bevonden  sullen  worden  in  deesen  gedaen  te  hebben. 

Hebben  voorts  die  voorsz.  Curateurs  ende  Burgemeesteren 

tot  een  Leesplaetse  geordonneert  een  gedeelte  van  de  Ealieba- 

gynen  Kercke  ende  de  Bibliotheeque  om  met  deelen  afgeschoo- 
ten  en  voorts  soo  met  Banken  ende  stoelen  als  anders  gemaeckt 

te  werden  bequaem  tot  een  gemeene  Leesplaetse,  om  't  welck  te 
bevorderen  gecommitteert  zijn  de  voorn.  Mr.  Simon  Eransz.  van 

der  Merwen  ende  Mr.  Nicolaes  van  Zeyst,  Pensionaris  der  stad 

Leyden  ende  Secretaris  van  de  voorn.  Curateurs  ende  Burmees- 

teren." 
Dit  stuk  is  door  mij  overgenomen  uit  de  Notulen  van  Cu- 

ratoren der  Leidsche  Hoogeschool. 

Uit  twee  huwelijken  had  hij  twaalf  kinderen.  Zijn  tweede 

vrouw,  adriana  symonsz.  of  simons  [zoo  toch  onderteekende 

zij  de  opdrachten  van  de  beide  werken  van  haren  man,  van  de 

noten  (16)  en  (17),  die  zij  na  zijnen  dood  in  1615  uitgaf] 

schijnt    genoeg    bekend   te  zijn  geweest  in  het  werk  van  haren 
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man,  om  tot  dien  arbeid  in  staat  te  wezen.  Zij  heeft  na  den 

dood  van  van  ceulen  te  Leiden  een  linnenwinkel  opgericht  en 
stierf  in  1627. 

Het  schijnt  dat  van  ceulen  twee  testamenten  heeft  nagela- 
ten een  van  1609  en  een  van  163  0. 

3.  ]\Ta  deze  korte  schets  van  hetgeen  mij  omtrent  het  leven 
van  ludole  van  ceui  en  uit  zijne  geschriften  bekend  werd,  — 

het  kan  misschien  een  geraamte  zijn,  waaraan  later  meer  leven 

en  bijzondere  trekken  kunnen  worden  bijgevoegd,  —  willen  wij 
overgaan  tot  eene  korte  vermelding  van  zijne  werken. 

De  drie  eerste  van  zijne  werken,  die  ik  bezit  [zie  straks  de 

noten  (8),  (10),  (11)],  zijn  nergens  anders  door  mij  aange- 
troffen, dan  in  gedeeltelijken  nadruk  in  het  werk  van  noot 

(16),  door  zijne  weduwe  uitgegeven.  Zij  zijn  alle  drie  in  4", 
niet  gepagineerd :  het  eerste  is  met  een  ouden  gothischen  letter 

gedrukt :  wat  de  Engelschen  //black  letter"  noemen  :  wat  de  beide 
anderen  echter  betreft,  schijnen  zij  gedrukt  te  zijn,  hoezeer  men 

anders  zoude  meenen,  dat  zij  op  hout  gegraveerd  zijn  met  de  toen- 
maals gebruikelijke  schrijfletter.  Dit  zoude  men  althans  besluiten 

uit  de  trekken,  die  onder  aan  vele  letters  voorkomen,  en  waar- 

van er  sommige  onder  een  zeker  aantal  andere  letters  doorloo- 

pen,  sommige  lager  komen  dan  de  bovenste  trekken  der  onder- 

staande regel.  Soms  ook  is  de  regel  wat  omgebogen,  als  't  ware 
om  plaats  te  maken  voor  een  breuk  enz.,  die  daarboven  staat. 

Ik  mag  er  ook  hierop  wijzen,  dat  deze  beide  boekjes  zijn  uit- 

gekomen bij  den  bekenden  //Figuersnijder"  harmen  janszoon 
muller,  niet  bij  een  gewonen  boekdrukker:  waren  zij  wer- 

kelijk op  hout  gesneden,  dan  deden  beide  boekjes  den  hout- 
snijder alle  eer  aan,  en  konde  men  ze  beschouwen  als  voorloopers 

van  hetgeen  men  thans  autographische  drukken  noemt.  Men 

vindt  dezelfde  wijze  van  drukken  nog  bij  andere  stukjes  van 

dien  tijd :  soms  zelfs  met  uit  de  hand  en  met  gewone  inkt 

daarin  geteekende  wiskundige  figuren. 

Het  eerste  werk  //Solutie  en  Werckinge'1  8)  werd  door  van 
ceulen  geschreven  tegen  zekeren  willem  goudaen  [niet  gondaen, 

zooals  de  heer  vorsterman  van  oyen  hem  verkeerdelijk  noemt 

in  zijn  opstel :  Notice  sur  Ludolphe  van  Colen  9)] ;  waarschijn- 
lijk  beteekent   dit   Goudanus,    van    Gouda,  zooals  het  toen  ter 
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tijde    gebruikelijk    was,    zich    een  naam  aan  te  nemen.  Hij  be- 

gint zijn  „$len  ben  ©oetroilli;  |l  gben  £eéer"  aldus. 
„<D€n>ijle  @ob/  Mn  mien  p  alk  goebe  gauen  comen/  alleen 

alle  II  eere  toecoemt/'  éutten  uwer  <L  niet  ||  meenen/  bat  iet*  be 
naeuolg&enbe  ||  SBittem  ©oubaené  tot  Jpaerlem  ||  aengb^lagen 
twee  queétioneé  gbe;  ||  éolueert  enbe  in  brutf  rotgbegeuen  II  f>eb; 

be/  Dier  mepningb  om  net  meer  ||  te  witten  éebpnen  ban  id  ben/ 

nod?  ||  ootf  btn  Dooreg  ©oubaen  in  jpn  beucfebelicf  officie  Qoo 

f>p  |1  bat  noemt)  te  t>erf>inberen :  ?D?aer  alleen  om  mp  te  t>er^ 
ant;  11  rooorben  fcan  ta,unt  Op  mp  ad? ter  ruggbe  in  $pne  édnif; 

ten  II  t'onrecbt  naegfjeeft]  bmld  f>p  in  mijn  tegbenrooorbicbept  || 
niet  en  f>eeft  beruen  fceel  min  connen  bewpéen," 

Daarop  verhaalt  hij,  hoe  //Clement  Cornelisz.  Brouwer  tot 

Delft"  hem  den  17  Juni  15S3  „aenbicnbe  bat  f)i]  tot  Jpaerlem 
aenbe  $ertf  ||  beure  op  een  bort  ajfgetrocfen  f;abbe  éien  bananen 

een  ||  ©eometriéebe  ftgucre/  met..»»  beloontng!)e  t>an  eenen  prijé" 
voor  de  beantwoording  „Door  ben  27  3unij";  hoe  hij  daarop 

„rot  puer  enbe  liefbe  ber  conét/  ben  21.  3Junij"  daarheen  was 
gereisd;  hoe  Goudaen  eerst  weigerde  hem  inzage  der  figuur  te 

geven,  die  hij  eerst  „met  een  anber  bort  enbe  geéd;rtft  gf)e; 

éloten"  had,  maar  daarna  „boor  toeboen  tan  cenf^^e  ométaen; 

beren"  daartoe  gedrongen  was;  hoe  hij  „bie  fcragbe  || .  ♦ .  beé 

anbe;  ||  ren  baegf)é  te  7.  uren  émorgené  lid;telicf  gbeéolueert, 

tnbt  ||  be  éolutie  in  bp  roeécn  t>an  $?id;iei  ̂ an  28oerben  6e; 

creta;||riué  aibatv,  bm  t>oor$$.  ©oubaen  aengbeooben."  Maar 
deze  wilde  die  „niet  aenéié  t>eel  min  ontfangeu,  éingenben  met; 

ten  II  coecfoetf  jijnen  éang,  compt  beu  eerste  3ulij  leeren,  &c" 

zooals  hij  reeds  den  vorigen  dag  had  gedaan.  Daarop  was  van 

Geulen  „geooréaect  geroeeét,  be  uooréj.  giguere  mitégaberé  be 

éolutie  tan  biè   open;||tltc!  boe  aenéiaen,  tnbt  aléo  roe; 

beromme  na  £>elft  g&erepét  II "  maar  toen  Goudaen  „een  gbe; 

éc&rift  met  roepntcb  U$d)ubt$  tegben  mp  (van  Ceulen)  aen; 

élagben  (babt),  inboubenbe  nef;  |j  fené  t>eel  lagterenbe  en  w, 

metele  rooorben"  dat  „men  tegben  mp  üonbz  proceberen/éoo 

\d  bem  niet  ||  en  gbebooréaembe  enbe  opten  eeréten  3ulij  niet 

en  compa;  ||  reerbe  &c"  ben  ik  ffttn  1.  julij  tot  Jpaerlem  ge; 

comen,  &eb  icf  ïl  üeréelécbapt  met  md)kl  t>an  fcöoerbcn  en  Viriel 

©pijler  ||  bepbe  ©ecretariééen,  en  met  $fl.  Jpepnbnc££iricr$oon 

mp  ||  gbeuonben  ten  bupée  van  bm  woré$.  ©oubaen,  éitteuoe 

al;||baer  met  eenigbe  mannen,  alroaer  bp  gbetoont  f>eeft  b'ar; 
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tb||cu(en  enbe  conbitien .  . .  weid  albaer  opentltc!  boor  OTcfneï 

pernot  werbe  gf)e  ||  leSen":  deze  hielden  o.  a.  in,  dat  ieder 
die  deze  lessen  van  Goudaen  zoude  willen  bijwonen  „éouben 

moeten  tellen  l)on;  ||  bert  £)aelberé  oft  ten  minsten  f)onbert  gul; 

beité."  Van  Ceulen  had  daarop  aan  Goudaan  zijne  solutie  over- 
handigd en  voorgelezen,  hem  de  waarheid  daarvan  bewezen, 

maar  Goudaan  had  daarop  niets  geantwoord,  ja  zelfs  niet  na 

het  „tl)oonen  ||  (eener)  atnütatk  pan  eentg^e  ber  conét  Perétan; 

bigf)e,  bie  mijn  werd  li  enbe  éolutie  gfjeéten,  t>oor  oprecht  gf)e; 

proeft,  en  tot  orconbe  ||  pan  bkn  met  (>em  engten  franben  $f)tt 

tenfent  Rebben."  Ten  slotte  was  men  overeengekomen,  wederzijds 
de  aangeslagen  stukken  te  doen  afnemen,  „waer  op  ()ï)  mn  een 

brontf  bieré  toebrontf  ||  enbe  '\&  l)em  beécfyenbt  gfyebaen  mitfr 
gaberé  malcanberen  be  II  f>ant  gf}egf>euen  fyebbenbe,  ̂ tfn  aleo 

(met  prtentédjap  po  \&  \\  waenbe)  geécfyenben,  ®o  !>eeft.f)» 
nod)tan£  baer  na  in  ||  een  yjn  wtgf)egepen  écfjrift  (sfjenaemt 

openbare  presentatie  *)  li  öid)  onberwonbë  mn  weberomme  met 
Deel  lasteren  te  éc&ek  11  ben      @oo   wil  i&  f)cm  nod)taité 

f>et  fpuen,   laéteren   enbe  roe*  II  men  alleen  bef)ouben,  enbe  m» 
gf>enoegf>en  laten,  bat  ttf  bieli^olutte   al  be  werelt  Poor 

oogden  ||  étette,* .  JjMer  b()  Poegf>enbe  twee  bn  mn  gf)e;=propo; 
neerbe  e^emplen  baer  te  935Ulem  ©oubaen  (in  plaetée  |j  pan  weer 

laéterené)  mebe  sereere." 

Daarop  volgen  twee  Propositien  „bij  ïïBittem  @onbaen  ||  2lnno 

1580  (en  in  1583)  tot  Jjpaerlem  aeng!)eélaöen"  met  hunne  so- 
lutie zonder  en  door  Coss.  Eindelijk  de  ,,tmt  2>ragf>en  II  g!)ebaen 

enbe  gf>eételt  boor  II  Subolpf)  Pan  bollen."  Allen  betreffen  veel- 
hoeken en  binomische  wortelvormen,  vraagstukken  die  toen  ter 

tijde  aan  de  orde  waren.  Voor  de  oplossing  zal  van  Ceulen 

„f)em  édjenfen  (inbe  plaet;  II  3e  Pan  een  linnen  cannej  een  fijnen 

©ilneren  befer:  welcfe  gratuitent  ia  meerbere  l>em  pan  rechte 

wegben  éal  tut  \\  comen  até  eenen  ftooc^nerétanbtgben,  bie  niet 

allee  met  woorbe]|ban  ootf  met  ber  bait  beloont  bat  (>n  té 

(gf>elntf  f)\)  l)em  ||  éeluen  beécbrtjft)  een  Gorrecteur,  enbe  reétau* 

rateur  ber  ||  erreuren  tnber  peruallen  (&oo  f)n  éept)  conét  ||  Al- 

gebra, ben  weïcfen  irf  ®ob  beneled  Pan  3oo  goeber  herten  até 

\&  |1  gaerne  ware  \\\vü,  enbe  ||  een  nber  goebe  ||  prient.  ||  Ludolf 

van  Colen  \\  Tot  Delft". 

*)  Dit  is  mij  nimmer  onder  de  cogen  gekomen. 
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Al  hebbeu  wij  hier  slechts  het  zoo  eigenaardige  verhaal  van 

van  ceulen  omtrent  dezen  twist,  en  bezitten  wij  niet  de  te- 

genzijde  naar  de  beschrijving  van  goudaan,  toch  blijkt  uit  het 

aangehaalde  genoegzaam  de  bijzondere  wijze,  waarop  in  die  da- 
gen zulk  een  twist  werd  gevoerd :  en  zal  de  beoordeeling  van 

den  rol,  die  beide  partijen  hierbij  speelden,  wel  niet  ten  nadeele 
van  van  ceulen  uitvallen. 

4.  Het  tweede  der  boven  bedoelde  boekjes  //Kort  Claar  be- 

wijs" 10)  is  eene  wederlegging  van  de  //Quadrature  du  cercle"  van 
simon  van  dek  eycke,  in  het  N°.  VII  dezer  Bouwstoffen  be- 

handeld. De  voorrede  luidt  dus. 

^Beminde  Lezer.  ||  Gesien  hebbende  het  Boecxken  by  Mr. 

Symon  vander  Eycke  inden  iare  84.  ||  in  druck  vytgegeuenr 

ende  den  doorluclitighen  Vorst  den  prince  van  Oraignien  il 

H.  M.  toegeschreuenf  waar  inne  de  voornoemde  Meester  Symon 

stelt  jheuonden  ||  te  hebben  de  volcomen  ende  juyste  proportie 
eens  Circkels  cir conferentie  ieghens  hare  ||  diameter j  oock  om 

een  quadraat  te  maken/  net  zoo  groot  zijnde  als  een  voorge- 

gheuen  \\  circkel/  heeft  my  tzelue  niet  min  vreemt  als  verme- 

telyck  geschenen  dewyle  noyt  eeni-  \\  ge  philosophen  noch  de 

hooghe  verstandighe  van  aanbeghinne  der  werelt  (datmen  j,-  weet) 
de  voorschreuen  volcomen  proportie  hebben  connen  te  wegke 

brenghen :  waar  |j  door  lust  ende  liefde  der  const  my  ghenodighet 

hebben  om  de  waarheydt  deser  nieuwe  ||  ervindinghe  tonder- 
soecken:  maer  het  contrarie  daar  inne  beuindende  heb  ie  den 

voor  ||  noemden  Symon  vander  Eycke  zijn  misgrijp  by  monde 

vriendelyck  aanghedientj  die  jj  daar  op  andtwoordende  zeer  be- 

geerde! dat  ick  oft  yemandt  anders\  deze  zijne  inuen-  ||  tie  zoude 
teghens  schrijuenj  ten  eynde  hy  stoffe  ende  oorsake  hadde  de 
selue  te  verdaedighen  ||  waar  toe  hy  my  oock  naderhandt  noch 

ernstelijck  heeft  doen  versoecken. 

» Op  dat  het  dan  nieten  schijne  dat  ick  verwaandelyck  berispe 

zonder  verbeteringe/ 1|  ofte  my  het  verbeteren  vermete  sonder 

bewysj  heb  ick  zonderlinghe  door  daanporringhe  ||  vande  voor- 
schreuen Meester  Symon  selue]  oock  ouermits  myne  toeseg- 

ginghe/  niet  \\  connen  laten  cortelick  te  schryuen  ende  aen  te 

wysen  (twelck  by  andere  geschictere  geschic-  \\  telycker  had 
moghen  off  magh  gedaen  werden)  dat  de  voorschreuen  nieuw 
er  vonden  \\  propositie  niet  volcomen  noch  recht  zy:  waar  toe 

my  niet    ghedronghen   heeft    ye-  \\  mandts   haet  oft  eygen  eere] 
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maer  alleen  des  Conste  liefde/  die  niet  en  magh  \\  lyden  datmen 

tot  de  Conste  onrechte  ende  dwalende  weghen  banen  soudej  niet 

twyfe- 1|  lende  oft  de  redelyck  constgerighe /  sal  tselue  zo  aan- 

ghenaam  wezenj  ghelyck  het  alleen  tha-  ||  ren  besten  ghedaen  is 

door  hun  alder  dienstwülighe  \\  Ludolph  van  Cuelen."  (sic) 
In    dit    werkje    berekent    van    ceulen  den  omtrek  van  den 

omgeschreven  regelmatigen  192  hoek,  en  vindt 

ft  Als  den  diameter.  . .  doet  ||  \/  32  +  i/512  +  |/181072  + 

+  l/8589934592  +  i/27670116110564<  ||  327424  +  [j/] 
9223372036854775808/  dan  doet  een  zy de  van  een  192  eek  \\ 

den  Circkel  omgheschreuen]  \/ 32  —  l/512  +  |/131072  + 

+  1/85899845  ||  92  +  j/  2767011611  0564327424  +  |/ 

9223372036854775808/'  zoodat  ||  alsmen  zet.  1.  voor  den  dia- 

meter  ende  3.  — - — -  ||  voor  de  cir conferentie''  dit  getal  reeds 
69 

te  groot  is,  f/ ende  nochtans  3    (bij  Symon  vander  JEy eken  \\ 

voor  de  circonferentie  van  ghelycke  diameter  ghenomen) 
96786932 

langher  is .  . .  zoo  moet  volghen  dat  Sy-  ||  mon  vande  eyeken 
den  diameter  te  langh  stellende/  sich  in  zyn  inuentie  grotelyck 

misgrypt" 
Dit  //Kort  Claer  Bewijs"  draagt  geen  jaartal :  het  moet 

echter  zijn  uitgekomen  lusschen  de  beide  boekjes  van  simon 

van  der  eycke,  de  //Quadratvre  du  Cerde"  van  1584  en 

het  //Claerder  Bevvys"  van  1586;  zoo  was  de  onderstelling 
waarschijnlijk,  dat  het  onbekende  jaartal  1585  zoude  zijn.  Deze 

onderstelling  wordt  zekerheid  door  eene  zinsnede  in  het  derde, 

zoo  straks  te  behandelen  boekje :  daarin  vindt  men  eene  aanha- 

ling bladz.  6  (niet  gepagineerd),  regel  27:  ft  In  mijn  boeexken 

welck  tvoorleden  Jaer  gedruct  isj  hebbe  ie  bewesen\  Nu  is 

die  //Proefsteen  ende  Claerder  wederlegging!!"  gedrukt  in  1  5  8  6  : 
het  gezochte  jaartal  is   dus  werkelijk  1585. 

5.  Toen  hierop  het  //claerder  bewijs1'  van  simon  van  deu 

eycke  verschenen  was  —  zie  §  9  van  het  N°.  VII  der  Bouwstof- 
fen —  antwoordde  van  ceulen  in  zijn  //Proefsteen  ende  Claer- 

der wederleggingh"  n).  Ook  dit  stuk  begint  met  eene  voorrede. 
»Den  Achtbaren  Eersamen]  voorsichtighen  ende  wyzen  Hee- 

renl    den  ||  Heeren    Schouth    Burgermeesterenj  ende  Raedt  der 
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Loflijcken  \\  stadt  Delft/  wensch  Ludolph  van  Colen  geluck  ende 
zalicheyt.  \\ 

Op  datmen  my  onwetelyck  ende  f  onrecht  niet  en  beschul- 
dighej  dat  ie  ||  uyt  eyghensoeckelyckheyt]  oft  wangunste  van 

eens  anders  eerej  eens  an-  ]|  ders  werek  vermetelyck  ende  son- 
der  billicke  oorzake  berispej  (twelck  ||  dat  ken  God  verre  zy) 

heeft  my  goet  gedocht I  al  voren  int  corte  te  verhalen\  door- 
spronck  ||  ende  eensdeels  de  redenej  die  my  beweeght  hebben 
te  schrijuenl  ieghens  tghene  ie  zekerlyck  |j  weet  ende  verstae/  de 

waerheyt  niet  ghelyckformich  te  zyne.  Tis  warachtigh  dat  Sy-  \\ 
mon  vander  eyeke  Anno  84.  ghedichtet/  in  druck  uytghegeuen/ 

ende  den  prince  van  ||  Oraignien.  H.M.  toegeschreuen  hebbende/ 

de  volcomen  (zo  hy  waent)  Qaadrature  des  ||  Circkels  (waer  inne 
oyt  alle  hooghe  verstanden  besweken  zyn)  zyne  hooghgedachte 

Exce-  ||  lentie  een  exemplaer  der  voorsz  Symons  ervindinghe 

behandight  heeft  gehadt/  aen  31.  \\  Adriaen  thonissz  *)  Burger- 
meester tot  Alcmaerj  als  een  heruaren  en  der  const  verstandi- 1| 

ghej  om  by  hem  de  waerheyt  vandien  ondersocht  te  werden: 
welcken  Meester  Adriaen  de  II  voorsz  Symons  gewaende  Quadra- 
ture  onrecht  bevindende/  my  versochte  van  weghen  \\  der  const/ 

oock  myn  ghevoelen  hem  daer  aff  te  willen  te  kennen  gheuen :" 
Over  den  rol,  dien  onze  aduiaen  anthonisz.  in  deze  twist 

speelde,  hoop  ik  later  meer  bijzonderheden  mede  te  deelen. 

Voorshands  zij  de  opmerking  voldoende,  dat  die  zich  niet  be- 

paalde tot  deze  tusschenkomst,  maar  van  veel  gewichtiger  aard 

is  geweest. 

»Ende  de  wyle  \\nu  de  ver swy ging  der  bekende  ende  ver- 

sochte waerheyt/  my  effen  zo  ombetamelyck  ghe-  \\  weest  zoude 

hebben'  gelyck  het  den  vinder  der  voorsz.  Quadraturen  ver- 
metelyck is/  ie^  j;  ghens  de  waerheyt  te  sireuenl  zo  heb  ie  na 

lang  neerstigh  ondersoeckj  zekerlyc  gevonden  ||  ende  (daer  toe 

ghevordert)  rondelyck  verclaert/  de  voornoemde  Symons  ge- 

roemde  vol-  ||  comen  proportie  eens  circkels  cir conferentie  iegens 
haren  diameter/  ghemist  te  zyne/  ende  ||  volghensj  hem  zyn 

misgriip  int  vriendelyck  aenghedient :  Oock  voorts  het  bewys 

van-  ||  dien  (doch  door  voorgaende  zyns  selfs  aenporren  ende 

begheren  daer  toe  ghedrongen  zyn-  \\  de)  in  druck  aenden  dach 

*)  Deze  is  adriaen  anthonisz.,  over  wien  ik  later  hoop  te  spreken. 

VERSL     EN    MEDBD.    AFD.    NATUUEK.    2^   EEERS.    DEEL   IX.  %% 
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ghebracht  *).  Ende  hoe  wel  mijn  voorsz,  bewys  den  Const 

ver-  ||  standighen  genoechsaem  ontdect  ende  aenwystj  d'onvol- 
comenheyt  der  voorsz.  vander  \\  ey  ekens  gedichte  proportie  (ghe- 
lyck  oock  door  de  heruarene  Meester  Michiel  coignettj  ||  van 

Andtwerpen  Symon  Steuen  f)/  Nicolaes  petersz  §)/  Jan  de 

grootej  Gideon  fallett/  ||  Adriaen  Ockerz/  ende  meer  andere/ 
hun  dies  grondelyck  verstaendel  den  eenen  \\  na  den  anderen 

schri/telyck  betuygen)  Nochtans  deivyle  den  voornoemden  Sy- 

mon van-  ||  der  eyeke  by  zeker  zijn  onlangs  uyt-gegeuen  schrift 
uwer  G.  W.  toegeschreuen /  vermetelyck  \\  onderwint / niet  alleen 
om  sich  te  verheffen  int  verneeren  van  de  hervarenste  eerste 

va- 1|  der  constej  ende  met  een  ongegronde  versieringhef  zynen 
Meester  (onverbetert)  te  \\  berispen/  int  gunt  hy  selfs  groflicker 

faeltj  Maer  oock  om  den  aencomers  ende  leerlin-  \\  ghenj  zyn  on- 
zeker stuck  werek  voor  de  iuste  volcomen  Quadrature  des  Circkels/ 

wys  ||  te  maken/  ende  in  te  planten :" 

Hier  bedoelt  hij  het  //Claerder  Bewijs",  door  simon  van  dek 

eycke  in  1586  uitgegeven  (zie  noot  5  van  N°.  Vil  dezer  Bouw- 
stoffen). Uit  de  bijgevoegde  woorden  blijkt,  dat  dit  boekje  is  op- 

gedragen aan  Schout,  Burgemeesteren  en  Eaad  der  stad  Delft. 

"Van  cetjlen  vervolgt  verder. 
»Daer  beneffens  oock  int  voorsz.  zyn  uytghegeuen  schrift  is  || 

arbeydendej  om  het  verstandtf  ende  de  waerheyt  der  zaken/ 

in  mijn  bewys  opentlyck  \\  ontdect/  met  veel  rechtschynende  doch 

verkeerde  ende  onbestendighe  alligatien  duy-  ||  sterlyck  te  be- 
deckenj  ende  ouersulex  mg  by  uwer  E.  W.  ende  den  gemeenen 

Volcke  te  \\  doen  schynenl  recht  off  ie  reden  ende  waerheyt  mis- 
sende in  desen  gedaen  haddej  anders  |j  dan  ie  behoorde  te 

doenej  so  ben  ie  dan/  niet  uyt  eergiericheytl  roem/  o/t  wan- 

gunste/ zo  ||  vander  Eycke  my  f  onrecht  nagheeft/  maer  eerst- 

mael  versochtj  nu  andermael  ghe-  ||  dronghen  ende  ghenoot- 
saectj  tot  de  voorsz.  vander  Eycke  geroemde  volcomen  ende  || 

iuste  proportie/  alsulckenj  recht  onder scheydende  proefsteen 
ende  claerder  wederlegginghe  \\  te  gebruyekenj  dat  de  seluej  zijne 

versierde   proportie/    een   schelende    ongelycmatigheyt!    ende  || 

*)  Dit  is  het  stukje  boven  in  §  9  besproken, 

f)  Simon  stevin. 

§)  NlCOLAUS   PETRI    DAVINTRIENSIS. 



(  837   } 

zyn  klaarder  bewys  (so  hy  zyn  schrift  noemt)  een  meerder 

verwerringe  blycken  sal:  \\  want  dit  zyn  tweede  schrift  (als  ooc 

het  eerste)  niet  alleen  groflyck  mist/  maer  ooc  iegens  ||  het 

eerste  (waer  van  hy  het  tweede  een  verclaringe  waent  te  zyne) 

opentlyck  is  strydende.1' 

Zooals  men  gezien  heeft  in  Nö.  VIT  dezer  Bouwstoffen,  had 
simon    van    der    eycke    eerst    voor    de    quadratuur   gevonden 

69 

8    ;  later  in  zijn  tweede  boekje  //Claerder  bewijs, }'  heeft  hij 

evenwel  deze  verhouding  laten  varen,  en  daarvoor  in  de  plaats 

gesteld  den  vorm  l/[(512ö) — 32],  die  eene  andere  waarde  bleek  te 
hebben.  Beide  uitkomsten  waren  derhalve  met  elkander  in  strijd, 

zooals  vin  ceulen  hier  terecht  opmerkt. 

»  Wat  een  Lofflycken  ende  nutten  Leser  desen  Leermeester 
Archimedis  allen  hooghen  ||  verstandighen  daermede  is  doende! 

ende  hoe  mildelyck  uyt  dese  ijdel  scrapratyt  de  uyt  \\  delinghe 

van  zijn  gevonden  iuyste  metinghe  des  circkelsj  die  hy  aller 
natiën  der  ive-  \\  relt  in  zijne  voorreden  beroemelyck  belooft 

geschieden  sal/  laet  ie  u.  E.  W.  bedenckenj  ende  \\  den  verstan- 

dighe  onder zoecker en  beuindenj  den  ivdcken  ick  desen  na- 

volghenden  proef-  ||  steen  tonderzoecken  ende  foordeelen  voor- 

stelle/  met  aenbiedinge  den  seluen  in  iegenwoor-  \\  dicheydt  van 
uwer  E.  W.  ende  den  const  verstandighe  mannen  te  proeuenj 

ende  j|  oprecht  te  doen  blycken,  et  eet. 

Maer  dewyle  hel  bewys  alleenlyck  inde  daet  ende  niet  in 

wercklooze  woorden  bestaetj  \\  sal  ie  u.  E.  W.  met  gheen  langher 

voorreden  quellende  twerek  ter  handt  nemen/  wen-  \\  schende 
dat  uwer.  E  W.  daer  toe  geduldighe  ooren  ende  nauziende 

ooghen]  gheliefden  ||  te  verleenenj  ten  eynde  door  onkunde  der 

zaken /  des  voornoemden  Symons  vander  \\  eyekens  schynende 

bewys/  by  uwer  E  W.  in  sulcker  aensien  ende  achlingh  niet 
en  come\  \\  dat  de  waerheyt  daer  by  verduystertj  die  mereke/yeke 

dwalinge  ghehandhaeft/  ende  ||  een  ongegronde  ongelyckmatigheyt 

voor  een  ghewisse  metinghe  des  cirkels  aengenomen  ||  werdti  tot 
oneere  ende  vervalsingh  der  const/  ende  verleydingh  van  den 

ieghen-  ||  woordighen  ende  nacomenden  Leergerighenl  den  wekken 

ie  zo  gaerne  geuordert  zaghe  ghe  \\  lyck  ie  uwer  E.  W.  gedien- 

stelyck  biddej  dese  myne  waerschouwinge  ende  arbeyt  (ten 
dienst    ende    nutte    der  Constliefhebberen  willigh  ghedaen)  ten 
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besten  ende  met  opmerkinghe  te  ||  willen  aennemen.  Hier  mede 

zyn  uwer  E.  W.  den  Almachtighen  bevolen»  ||  Binnen  Delft  de- 

sen  3.  Juny  1586.  [|  Bij  uwer  E.  W.  ||  Dienst  schuldïghen  Lu- 

dolph  van   Colen" 
Deze  voorrede  meende  ik  te  moeten  afschrijven,  omdat  zij 

verloren  was  geraakt,  en  ons  een  blik  doet  werpen  op  de  hou- 

ding der  personen,  die  bij  dezen  twist  betrokken  waren. 

Wat  de  methode  betreft,  door  van  ceulen  gevolgd,  is  die 

in  het  boekje  van  §  4,  de  gewone,  om  van  de  zijde  van  een 

regelmatigen  veelhoek  tot  die  van  een  anderen  veelhoek  met 

een  dubbel  aantal  zijden  over  te  gaan,  Eerst  echter  bewijst  hij 

dat  de  omtrekken  van  omgeschreven  veelhoeken  grooter,  die  van 

ingeschreven  veelhoeken  kleiner  zijn  dan  die  van  den  cirkel. 

In  het  laatst  aangehaalde  boekje  trekt  hij  eene  raaklijn  aan 

het  eene  uiteinde  der  middellijn,  en  snijlijnen  van  het  andere 

uiteinde  dier  middellijn :  wanneer  van  die  snijlijnen  het  stuk 

bekend  is,  dat  door  den  cirkel  wordt  afgesneden,  kan  men  de 

koorde  van  den  supplementsboog  als  rechthoekszijde  berekenen, 

en  dus  ook  het  andere  stuk  van  de  snijlijn,  begrepen  tusschen 

den  cirkel  en  de  bovengenoemde  raaklijn. 

De  eerste  methode  past  hij  toe  op  den  regelmatigen  19  2 hoek, 

zooals    wij    in  §  4  zagen ;  de  tweede  op  den  9  6  hoek,  en  vindt 

a  a     a  ,  «1410800   , ■*"",,  .  .1427232    , daarmede  dat  3   te  klem  en  ó- — _____  te  groot  is. 
10000000  10000000    * 

Hij   eindigt  dit   gedeelte    met  de  woorden  //Actum  3.  Juny 

1586.  ||  Naerder   Proportie.  \\  Als    den    Diameter    eens   Circkels 

doet.   1.  moet  de  circonferentie  langher  11  zijn  dan  3   __ 
,  *  J  1000000000 

ende  corter  dan  3  ."    Hij    vermeldt    daarbij  echter 

niet,  hoe  hij  tot  die  uitkomst  is  geraakt. 

6.  Maar  dit  laatste  boekje  bevat  nog  een  //  Corte  verclaringhe 

op  simpel  reductie"  ook  op  den  titel  vermeld,  waarin  hij  van 

der  eycke  ook  op  het  punt  van  nsimpelen  interest"  terecht 
zet,   Hij  begint  met  eene  woordspeling  aldus. 

'/Dat  Symon  vander  eycke  tot  dolen  geboren /  doolt  inde 

hooghwigh-  |)  tighste  stucken  der  const\  daer  de  verstandinghste 

philo-  ||  sophen  in  bezweken  zyn\  is  niet  te  verwonderen;  maer 
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dat  hy  \\  in  dolinghe  hertnechigh  voort  vaertj  hem  seluen  bouen 

de  verstan-  ||  dighe  stelt/  ende  nochtans  groflyck  faelt  in  de 

slechtste  beghinse-  \\  len  der  Arithmetiken]  waeraff  de  geringste 

Leerlinghen  reden  en  ordeel  connen  ghe-  j{  uenj  is  niet  min 
vreemt  als  berispwaerdigh.  Dat  ie  nu  (E.  W.  Heer  en)  jj  dit 

hier  by  voeghej  is  der  haluen  dat  Symon  vander  eyeke  hem  be- 

roemt I  jj  eenen  constighenj  ende  rechten  wegh  ghevonden  te  heb- 

ben! om  eenighe  schulden'  die  op  j|  iaerlycxe  paeyn  te  betalen 
zynj  in  ghereet  geit  te  reduceren/  op  simpelen  interest:  geuen- 
de  ||  stoutelyck  van  hem  (hoe  loei  zijn  solutie  onrecht)  dat  veel 

andere  (heruarender  \\  dan  hy)  die  niet  met  hem  ghevoelen  de 

waerheydt  ghemissen :  Selfs  dat  ie  tot  ||  meermaelj  oock  noch 

onlangs)  van  eenen  des  voornoemden  vander  eyekens  ||  discipel 

heb  moeten  hoorenj  dat  ie  zoe  wel  inde  simpel  reductie  als  int 

weder-  ||  legghen  vande  quadrature  onrecht  hadde" 
Niet  van  belang  ontbloot  is  het  slot,  omdat  van  ceulen 

daarin  verhaalt,  hoe  hij  toen  reeds  bezig  was  met  een  uitge- 

breider arbeid  over  interest-rekening,  die  eerst  tien  jaren  later 

(zie  hieronder  §  7)  is  uitgekomen,  en  waarop  hij  zelf  groot  en 

prijs  stelde.  Hier  zegt  hij  daaromtrent. 

t/ Hier  mede  beminde  verstandighe  Leserj  een  eynde  makende] 

laet  ie.  u.  E  voor-  ||  der  bedenckenj  hoe  sekerlyck  ende  ghewisj 
hy  der  hooge  philosophen  twijfelachtighej  ||  ende  by  hun  onuytlycke 

swaerhedenj  vinden  ende  uyten  canj  die  in  dusdanige  cley-  ||  ne 
ja  kindsche  dinghen  beswyeken]  ende  latende  den  voornoemden 

Meester  Sy-  \\  mon  met  sijnen  discipel  het  heure  behouden!  sal 
ie  (indien  my  God  daer  toe  ||  sparen)  zo  van  desen  simpelenj 

als  gecomponeerde  interest)  onder  anderen  wichtigher  j|  stucken 

der  Constej  breeder  handelen  in  secker  boeck  twelck  iel  tot  nut 

ende  dienst  \\  der  goethertigher  leerlinghen]  ende  tot  genoegen 

(hoop  ie)  vanden  verstandighenj  \\  voorghenomen  hebbej  in  druck 

te  gheuen.  Hier  en  tusschen  weest  Godt  bevolen]  ende  ||  neempt 

dit  ten  besten  van  uwen  goetwillighen.  ij  Ludolph  van  Colen." 
7.  En  thans  komen  wij  tot  de  grootere  werken  van  van 

ceulen,  die  wel  meer  voorkomen,  en  meermalen  worden  aan- 

gehaald, maar  wier  inhoud  daarom  nog  niet  altijd  goed  gekend 

of  juist  gewaardeerd  wordt. 

Het   eerste    is    zijn    //Vanden  Circkel"  te  Delft  in  1596  in 
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folio  l2)  uitgegeven :  het  was  hierin,  dat  hij  het  eerst  zijn 
rechtstreeksch  onderzoek  omtrent  de  verhouding  van  den  omtrek 

tot  de  middellijn  van  den  cirkel  bekend  maakte,  dat  hij  reeds  in 

het  vorige  boekje  van  §  5  begonnen  had.  Hij  zegt  daaromtrent 

in  zijn  opdracht. 

„£)eée  mijne  intentie  bte  id  boor  ©obé  II  genaben  in  't  jaer 
1586  $et>onben  l>ebbe/  enbc  ben  fcoornoemben  SOieeéter  Jan  de 

Groot  [Burgermeester  der  stede  Delff  noemde  hij  dezen  vroeger]  || 
enbe  ben  fonétmjefen  Sfteeéter  Symon  Stevijn,  een  $)?an  t>an 

groot  fcerétanbt  in  beéen/ 1|  en  teel  anber  fonéten:  93?ebe  $?eeé; 
ter  Gedion  Faleth  ©ecretariué  ber  <&tabt  5Jem;  II  ételrebam.  3tem 

Adriaen  Ockertsz  g()e&rooren  Sanbimettr  ber  éetoer  gfebe/  enbe 

ben  IJ  fyoogl)  geleerben  Joannes  Wilhelmus  Velsius,  £)♦  tot  £ee* 

roaerben:  Doe!  mebe  Symon  |  Fransz  vander  Mervven,  burger; 

meeéter  ber  <&tabt  £e»beri[  enbe  Adriaen  Anthonisz  ||  burger* 

meester  ber  ©tabt  Silcmaer/  3ncjenteur  ber  Staten  ban  Jpottanbt/ 

enbe  Pieter  Ij  Jansz.  vander  Houck,  geboren  £anb;meter  Dan 

£>elff.  3tem  ̂ Oïccéfcr  Mathijs  Min-  |j  tens  graneftonédje  ©cfcook 

meeëter/  enbe  Dief emmeeé ter  tot  £e»ben/  enbe  uu  leéten  ||  b:n 

f)oogl);geleevben  $iatf>ematicué  Rudolphus  Snellius  'profeééor 
inbe  Unifceréttent  ||  tot  £enben . .  .\.  aJ>etf)oont  (>ebbenbe  mijn  ofott  \\ 

ttonben  roercf." 
Deze  opsomming  van  wiskundige  tijdgenooten  is  niet  zonder  be- 

land:  met  enkelen  daarvan  zullen  wij,  hoop  ik,  nader  kennis  ma- 

ken, alsook  met  „ben  roijbt;beroemben  f)ooo>3f>eleerben  j|  Adriaen 

van  Romen,"  die  veel  met  van  ceulen  schijnt  te  hebben  opgehad. 
Yoor  deze  eerste  benadering  gebruikte  hij  de  opvolgende  zijden 

van  om-  en  ingeschreven  veelhoeken,  door  telkens  het  aantal  bijden  te 

verdubbelen,  tot  aan  den  veelhoek  van  233  X  60  =  322122547  20 

zijden.  Op  die  wijze  bepaalde  hij  twintig  decimalen  zuiver;  men 

vindt  die  uitkomst  op  de  eerste  bladzijden  van  het  blad  N°.  14  (het- 

geen door  14 '    worde  aan  gegeven).  Hij  zegt  daarbij  het  volgende. 

„©ie  luét  f)eeft/  can  naerber  comen:  3cf  bancfe  ben  aU 

machtigen  ©obt  baer  boor  mn  befenf  té/  até  ben  SMame;  ||  ter 

eeneé  (Eircfeté  boet  200000000000000000000/  bunmen/  üoe* 

ten/  ellen/  ofte  wat  mate  II  men  begf>eer</  ban  té  énn  omloop 

ber  Sefocr  mate  623318530717958647694  te  (anaj/  en;  ||  be 

628318530717958647692  te  cort." 
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Langs  denzelfden  weg  zocht  hij  ook  de  omgekeerde  waarde 

van  onze  gezochte  verhouding,  en  vindt,  drie  bladzijden  verder, 
dat  is  bladz.    15  \ 

„£)aerom  éa(  anberé  niet  bewnben  roerben/  a(é  ||  ben  omloop 
eeneé  (Sircfelé  boet  2000000000000000000/  ban  éaUoor  énn 

mibbel-ltnie  ||  comen/  min  ban  6866197723675813431/  enbe 
meer  alé  6366197723675813430." 

Het  eerste  gedeelte  „SSanben  Dtonben  Gircfel,"  waarin  het 
vorige  voorkomt,  is  verdeeld  in  zeventien  hoofdstukken,  en  be- 

vat nog  na  de  ontwikkeling  der  voorgaande  waarden,  verschil- 

lende bewerkingen  en  berekeningen  over  aanverwante  onder- 

werpen. Het  zeventiende  hoofdstuk  bevat  bladzijde  26 2 — 48 2 
„tafelen  ttoor  be  £anb;meteré  II  Xafelen  tan  Sinuum,  Tangen- 

tium  en  Secantium,  tegen  200000U0  \)m  £)tav"  dus  met  zeven 
mantissen:  hij  noemt  die  hier 

//Sinus,  Perpendi.  [of  Perpen.,  voor  Perpendiculaer]  en  Snijder. " 
Hiervan  leert  hij  het  gebruik  in  Capittel  XVIII,  bladz. 

49'—  53',  met  het  hoofd  „QSanbe  %ltd)tt  £tnien"  en  in  Ca- 

pittel XIX— XXI,  bladz.  532—  63",  met  het  hoofd  „SBan  't 

£anb*meten*"  Daarop  volgen  bladz.  63*  —  66 2  een  achttiental 
stellingen  omtrent  den  cirkel,  met  het  opschrift: 

„£ter  polaken  nu  eenigbe  fonéticjf)^  II  étucfen  ben  (Êircfel  aen; 
gaenbe/  ©eproponeert/  enbe  geoonben  boor  ||  een  ()oog^l)eleert 
9ÏÏan:  £)aerinne  énn  boor4ud)tla,  fcerétanbt  ||  gbemertft  ioerbt/ 

rcelcfe  étucfen  aen  mijn  g^eéonben  $ijn/  be;  ||  gbeerbt  mijn  me; 

ningf)^  °a*r  ww  *e  roeten:  £)aerom  \d  ||  boor  't  onber^outfen 
be  éeloe  beantrooorbt  f^bbe/  !|  enbe  meeét  boor  gl>etalgoebt  ofyn 

sonben/ 11  2Ué  oo!a,f)t:||" 
Blijkens  hetgeen  in  de  Voorreden  vermeld  wordt,  is  deze 

hoog-geleerde  man  niemand  anders  dan  adriaan  van  rome  of 
romanos,  die  met  van  ceulen  zeer  bevriend  was,  en  met  wien 

wij,  zooals  reeds  boven  werd  gezegd,  later  kennis  hopen  te 
maken. 

Reeds  hier  staat  aan  het  hoofd  der  bladzijden  „j?enétigf)£ 

35ragl)en"/  welke  titel  eigenlijk  behoort,  en  dan  ook  gebruikt 

wordt,  bij  Capittel  XXIT,  bladzijde  662  —  722,  die  de  „foon* 

bert  £j:empelê"  of  fyonbert  fonétigJ)e  25rag()en  bevat,  waarover 
wij  later  zullen  te  spreken  hebben. 
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Van  ceulen  eindigt  dit  eerste  gedeelte  met  het  vers : 

.•/Ich  thu  das  ineine,  Soo  viel  mijr  God  bescheert, 

Ein  ander  thu  das  seine,  Soo  vvirdt  de  Gonst  ghemheert." 

Het  tweede  gedeelte  bevat  met  doorloopende  pagineering, 

Eol.  IV — 1 1 4 2 ,  de  //Interest-Rekeninghe",  waarin  hij  on- 
derscheidene vraagstukken  van  gewone  en  zamengestelde  inte- 

rest, van  disconteering  en  rabat,  van  gezelschapsrekening  be- 

handelt. Dit  werk  werd  door  den  schrijver  zelven  van  eenige 

waarde  gerekend:  hij  eindigde  het  met  de  woorden //Godt  alleen 

de  eer",  en  rekende  een  dier  vraagstukken  van  genoeg  gewicht, 
om  het  op  den  eersten  titel  te  doen  graveeren :  //Een  leent  [aan] 

7  ander  [A,  B,  C,  D,  E,  E  en  G]  1 0  0  0  /  [gulden] ,  op  gelijcke 

intrest  ten  100  int  iaer.  A  ghebruickt  l|  zijn  deel  [van  de  1000 

gulden]  12,  B  10,  C  9,  D  8,  E  6,  F  5,  G  3  maent.  Betaelt 

elck  ten  einde  [bij  het  einde]  zijns  ||  tyds.  voor  geleent  geit  ende 

gewin  [voor  kapitaal  en  interest,  zouden  wij  zeggen]  A  300, 

B  280,  C  260,  D  256,  E  £44,  E  240,  G  220/ [gulden]  !|  . 

Vrage  na  het  geleent  geit  van  elck,  ende  na  den  intrest  ten 

100   int  iaer" 
Dit  gedeelte  droeg  hij  op  aan  de  //Edele  Achtbare  Wyse  |{ 

seer  Voorzienige  Heeren,  Schovt,  ||  Bvrgermeesteren,  ende 

Regierders  der  II  stede  Leyden."  De  theorie  behandelde  hij 

Eol.  77 l — 105',  en  gaf  daarop  Fol.  1051  — 1082  zijne  „Sa; 

f  e  (en  t>att  3nfere£t"  tegen  ̂ en  penningh  4  tot  20  en  25,  en 

daarop  tegen  4—20  ten  100  in  't  Jaer.  Reeds  bij  de  theorie 
behandelde  hij  134  vraagstucken,  die  daarop  betrekking  hebben  ; 

achter  de  tafels,  laat  hij  Eol.  109' — 1 1 3 2  nog  de  Exempelen 
135 — 178  als  voorbeelden  daarbij  volgen. 

Merkten  wij  zoo  even  op,  dat  van  ceulen  zelf  aan  deze 

Interest- Rekeninghe  nog  al  eenig  gewicht  hechtte,  evenzoo  was 

ook  de  meening  van  andere  deskundigen.  In  den  jare  1599 

toch  werd  er  door  de  Leidsche  Magistraat  eene  onderzoek  in- 

gesteld //tot  het  maecken  vande  rednctien  vande  Jaer-custinghen 

tot  gereede  penningen" :  daartoe  werd  eene  commissie  van 

experts  (//alle  inde  cijfer-conste  wel  er  varen1' )  benoemd,  onder 
den  Stadssecretaris  jan  van  hout  :  zij  bestond  uit  den  reeds 

genoemden  symon  fransz.  van  merwen,   jan  pietersz    dou, 
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zeer  gunstig  bekend  landmeter,  over  wien,  met  het  oog  op  de 

droogmaking  van  de  Haarlemmermeer,  de  heer  Amersfoort  on- 

langs heeft  geschreven  13) ;  matthys  mintens,  een  schoolmees- 
ter. En  het  was  deze  arbeid  over  interest-tafels,  die  ook  aan 

van  ceulen  eene  plaats  in  deze  commissie  verzekerde.  Het 

rapport  van  deze  commissie  werd  op  het  Raadhuis  van  Leiden 

gedrukt  14)  en  is  vrij  zeldzaam :  het  bevat  merkwaardige  bij- 
zonderheden over  hollandsche  lengtematen,  hunne  verdeeling  en 

verificatie. 

Maar  ook  hierbij  bleef  het  niet:  volgens  gewoonte  dier  da- 
gen werd  door  de  Staten  van  Holland  aan  onzen  van  ceulen 

eene  gratificatie  toegelegd  voor  dezen  arbeid  //van  den  Circkel" 
en  wel  den  25sten  November  1596  15);  dus  nog  lang  vóór  de 
Leidsche  commissie. 

8.  In  de  tweede  voorrede  van  zijn  werk  //van  den  Circke]" 

,/2Jenbc  ,5von6t;lieiKnbe  ̂ cëeré"  schreef  hij  op  de  tweede  bladzijde. 
„@o  fcerre  \d  bancfbaerl>ent  mercfe  ||  éa(  fyatüt  naer  beéen 

tolgben  een  grooter  roercf/  baer  inne  onber  anbere  g(>ef)anbelt 
éal  ||  werben  mn  ben  alber;conéttgf)éten  3tegel  Qüoé/  met  &eel 

fonëtigf)e  (Erempelé/  irn;  üan  II  t>ecl  SDieeéferé  beéer  fonét  te  ma* 

feu  gf>eéonben/  met  be  beantwoorbingfre/  enbe  fret  gene  ||  baer 

op  gfjemaeeft  enbe  gf)efconben  té/  $?et  nocfy  fytt  noobtwenbigf); 
éte  bcr  fcoornoenv  ||  ben  ïïvegel  @oé/  mld  icf  tot  2Jernf)em  op 

't  Jjpoff  tan  ©elber^lanbt  5lnno  1589  gefcon;  ||  ben  f)ebbe/  boor 

be  (>ulpe  öan  ®obt/." 
Maar  het  schijnt,  dat  zijne  veelsoortige,  en  drukke  werkzaam- 

heden hem  verhinderd  hebben,  zijn  voornemen  ten  uitvoer  te 

brengen  :  althans  in  de  voorreden  van  het  werk,  aangehaald  in 

Noot   (17),  schrijft  zijne  weduwe. 

//Hebbe  derhalven  oock  |i  dese  Aritmetische  ende  Geometrische 

Fondamenten  van  Mr.  Ludoff  (sic)  ||  van  Coïen  mijn  man  sal: 

ged :  de  welcke  al  over  lange  jaren  van  den  [j  Authenr  selve  (in 

sijn  boeck  gheschreven  vanden  Circkel)  zijn  be-  ||  looft  geweest, 
doch  van  wegen  zijn  veelvoudige,  soo  publijcke  als  l|  particuliere 

occupatien,  tot  noch  toe  inghehouden,  int  licht  laten  ||  comen, 

ten  dienste  der  nakomelinghen.,1 
Hieruit  volgt,  mijns  inziens,  dat  de  heer  vorsïerman  van 

o  yen  zich  moet  vergist  hebben,  toen  hij  den  datum  der  eerste 
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uitgave  van  dit  aangehaalde  werk,  //de  Arithmetische  en  Geo- 

metrische Fondamenten"  op  1595  vaststelt;  zie  diens  //Notiee 

sur  Ludolphe  van  Colen",  boven  aangehaald  in  Noot  (9).  De- 
wijl verder  die  weduwe  in  de  tweede  uitgave  van  het  werk 

//Vanden  Circkel",  slechts  de  gedeeltelijke  overdrukken  der  bo- 
ven in  Noten  (8),  (10),  (11)  aangehaalde  werkjes  inlascht :  mo- 
gen wij  daaruit  tot  de  gevolgtrekking  besluiten,  dat  die  werken 

van  Noten  (8),  (10),  (11)  en  (12)  de  eenige  zijn,  die  door 
i/UDOLF  van  ceulen  zelven  zijn  uitgegeven;  en  dat  die  werken, 

welke  wij  thans  zullen  gaan  beschouwen,  alle  na  zijnen  dood 
eerst  het  licht  hebben  aanschouwd. 

9.  Het  eerste  werk,  dat  die  weduwe  onder  handen  nam,  was 

eene  tweede  uitgave  van  zijn  //Vanden  Circkel"  in  1615  te 

Leyden  in  4°.  16).  Deze  tweede  druk  is  van  een  kleiner  for- 
maat: volgens  het  beweren  der  uitgeefster,  geheel  van  fouten 

gezuiverd.  Tusschen  het  eerste  werk  //vanden  Circkel"  en  het 

tweede  //Interest  rekeninghe"  [die  trouwens  met  eene  nieuwe 
pagineering  en  ook  met  eene  nieuwe  signatuur  begint;  zoodat 
het  als  het  ware,  een  nieuw  werk  vormen  zoude,  ware  het  niet, 

dat  daarbij  de  nieuwe  titel,  de  opdracht  en  de  voorrede  geheel 

ontbreken] ;  —  tusschen  beide  in  heeft  zij  de  reeds  behandelde 

werkjes  van  de  Noten  (8),  (10),  (11)  ingeschoven,  maar  even- 

zeer met  weglating  der  titels  en  der  voorrede  van  het  laatst- 

genoemde. Natuurlijk  vindt  men  ook  hier  onze  verhouding  tus- 
schen den  omtrek  en  de  middellijn  van  den  cirkel:  doch  zij 

heeft  het  hier,  evenzeer  als  in  het  oorspronkelijke  werk,  slechts 

bij  twintig  decimalen  gelaten,  hoezeer  haar  toen  reeds,  zooals  wij 

straks  zullen  zien,  een  veel  grooter  aantal  uit  de  papieren  van 

haar  man  ten  diensten  stond.  Hier  heeft  zij  echter  niets  meer, 

dan  eene  herziene  tweede  uitgave  willen  leveren. 

Zij  droeg  dezen  arbeid  op  aan  de  //Achtbare,  Wijze,  ende 

zeer  voorzienighe  ||  Heeren  [|  mijn  heeren  ||  bvrgemeesters  )| 

ende  ||  Regeerders  ||  Der  Stadt  ||  Leyden";  misschien  wel  met 
het  oog  op  eene  dergelijke  gratificatie,  als  reeds  haren  echtge- 

noot was  ten  deele  gevallen.  Immers  haar  man  had  eene  //Huys- 

vrouvv,  Kinderen,  en  geheele  l'amiliev'  „enbe  een  Jjpuné  t>ol  fin; 
berfené"  maar  //sobere  middelen1',  want  zeide  hij  //soo  en  bevinde 

Jck    in,    ofte    by   my    niet,    daer    mede    ick  't  selve  in  eeniger 
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manieren  soude  kunnen  verschuldighen,  .  .  .  naedemael  ick  voor 

de  handt  anders  niet  en  hebbe."  [Zie  de  voorreden  voor  beide 
deelen  van  het  werk,  aangehaald  in  Noot  (i2)]. 

In  deze  opdracht  verklaarde  zij  voornemens  te  wezen,  ook  de 

overige  geschriften  van  haren  man  uit  te  geven. 

„£)aerom  na  bicn  5)it\  £ubolf  tuin  ||  @olen  mijn  $?an  éaU 
gf>eb.  èïd)  mebe  niet  3o  éeer  ||  eenen  ceuwigOen  ïftaem  boor  éoo; 

bantonen  mib;  ||  bel  (l)et  welcfe  nod)tané  befroorlijcf/  ;*ae  prtjV 
$e* !!  lieten  ié)  f)eeft  witten  maecfen/  até  wel  énne  na;  ||  fome* 

lingf>cn  bienéticö  |tj"n/  enbe  bat  éelöigfre  al  ||  bn  énn  leöen/ 
begonnen:  @oo  f^ebbe  icf  f>et  be;  |l  (>oorlijcf  gf>earf>t  te  weéen/ 

jijn  reéterenbe  roercf/ 1|  f)et  welcfe  onber  mp  ié  beruétenbe/  éoo 

fceel  atë  ||  mocjljelijcf  ié/  in  F>et  licfyt  te  brengen:  enbe  l>ebbe  || 
bit  jegcnwoorbfgbe  S5occf/  alé  een  preambulum  |!  enbe  begbinéeï 
ttoor  laten  §amj  enbe  goet  gJ>et>on;  ||  ben  be  éetoe  uwe  <L  2g. 

alé  patronen  enbe  53?e;  ||  cenatcé  tan  éoobanigfre  wetenédjappen 
te  bzbU  ||  ceren  enbe  op  te  bragften.  Oofmoebicfclijcf  ||  t>eréoe^ 

cfenbe  bat  a(>n  be  éelfce  in  bancf  wilt  aen*ll  nemen." 
10.  En  deze  belofte  deed  zij  gestand;  want  reeds  in  hetzelfde 

jaar  gaf  zij  uit  de  //Arithmetische  en  Geometrische  Fundamen- 

ten" 17).  Dit  werk  bevat  zes  Deelen;  het  eerste  handelt  over  de 
fondamenten  van  Arithmetica,  en  vooral  over  worteltrekking; 
het  tweede  over  de  fondamenten  van  Geometrie,  uyt  Euclides 

getrocken,  en  bevat  3  o  Diffinitiën  en  81  propositiën ;  het  derde 

leert  de  Eigueren  op  menigerhande  manieren  te  veranderen, 

item  die  te  deelen,  daerbij  te  voeghen  ende  af  te  snijden  na 

begeeren,  met  14  werekstucken,  27  vraghen  en  een  //Bijvoegh" 
van  14  propositiën.  In  het  vierde  deel  worden  veele  (56)  con- 

stighe  Geometrische  exempelen  ghestelt  ende  ghesolveert.  Het 

vijfde  deel  handelt  van  constighe  trecken,  bewezen  eensdeels 

Geometrici  (sic)  ende  door  getallen,  door  Coss  ende  door  de 

Tafelen  ghesolveert:  hier  vindt  men  4P>  vraghen.  Eindelijk  het 

zesde  deel,  daer  in  eerst  ghehandelt  werdt  van  de  ghelijcksij- 
dighe  figueren,  in  ende  om  de  Circkels  beschreven,  ook  met 

het  ghebruj7ck  der  tafelen  in  figueren  van  cromme  linien ;  waarbij 
17   vraghen  voorkomen. 

In  het  derde  boek  (op  bladz.  163)  komt  de  verhouding 
van    den   omtrek   tot    de    middellijn    des    cirkels    voor   in  twee. 
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en  dertig  decimalen,  die  alle  juist  zijn;  hij  had  die  gevonden 

met  behulp  van  zijn  leerling  pieteb,  cornelisz.,  hoezeer  hij 

overtuigd  is,  dat  zijne  vroegere  benadering  tot  twintig  deci- 
malen ruim  voldoende  is  voor  alle  berekeningen :  omtrent  de 

berekening  dier  meerdere  decimalen  treedt  hij  in  geene  nadere 

bijzonderheden,  ofschoon  het  zeer  waarschijnlijk  is,  dat  daarbij 
dezelfde  methode  door  hem  is  gevolgd.  Ware  het  toch  anders, 

dan  zoude  hij  zeker  daarvan  melding  hebben  gemaakt,  al  was 

het  dan  niet  zoo  uitvoerig,  als  hij  ook  hier  weder  de  eerste 

methode  beschrijft.  Van  ceulen  zelft  zegt  daaromtrent  op  de 

aangehaalde  plaats. 

//In  mijnen  boeck  van    den  circkel,  is  bewesen,  als  den  Dia- 

..     . '       ,      .     0  14159265358979323846  , meter    eenes  ||  circkels    is    310000Q00000000Q00()000    mael 

vvert    genomen,    comt    een    linie  ||  vvelcke    te  cort  is  voor  den 

omloop    des    selven    circkels,    ende    den    Diameter  |]  ghenomen. 

0  14159-265358979323847  .  ,    ,     .      ,  a 3   nn    n.  nnnnnf.nn  ^    mael,   compt    te   lanck    voor  den 
1O0O0OO00UO0O0O00000O  v 

om-  ||  loop,  hoe  wel  men  door  dese  can  meten  alle  circkels,  vvelcke 

op  deser  Aer-  ||  den  moghen  voor-ghestelt  werden,  nochtans  heeft 
mijn  ghelust  dese  reden  ||  veel  naerder  te  soecken  met  hulpe  mijnes 

Discipels  Pieter  Cornelisz.  te  we-  |j  ten,  den  Diameter  ghenomen. 
141 5920 53589793238462643383*7950 

ïoooooooooooououoouooüoooooooooüooo  »       ' compt te 
14159265358ü793-<  3846264338327951 

vveynich,   ende    31000000000ü0000ü000000ü0000000000ü0 

||  mael  ghenomen,  compt  een  rechte  linie,  vvelcke  langher  dan 

des  circkels  ||  omloop  is." 
Hier  is  echter  eene  drukfout  ingeslopen ;  de  beide  laatste  noe- 

mers bevatten  34  nullen,  in  plaats  vim  32,  het  aantal  cijfers 

in  den  teller.  Vanhier  komt  misschien  de  overlevering,  dat 

ludolf  van  ceulln  34  decimalen  gaf  in  zijne  werken:  die 

komen  echter  noch  hier,  noch  ergens  voor;  evenmin  in  de  ver- 

talingen door  r.  snellius,  waarover  straks  nader.  Nergens 

vindt  men  meer  dan  de  boven  gegeven  32  decimalen.  Wij  za- 

gen evenwel  reeds  boven  in  §  2,  dat  die  twee  ontbrekende  de- 
cimalen in  het  grafschrift  van  van  ceulen  zijn  teruggevonden : 

doch  ook  hierover  straks. 
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1 1 .  Omtrent  de  uitgave  van  deze  twee  werken  en  de  op- 

dracht daarvan  zijn  nog  een  paar  bijzonderheden  mede  te  deelen, 

wier  wegblijven  misschien  op  een  dwaalspoor  konde  brengen. 

In  de  Bibliotheca  Utenhoviana  van  de  Akademische  Biblio- 

theek te  Utrecht  komt  een  exemplaar  voor  van  het  eerste  werk, 

aangehaald  in  Noot  (16),  volkomen  gelijk  aan  het  beschrevene ; 

ook  de  titel  is  geheel  dezelfde,  behalve  de  beide  laatste  regels, 
die  hier  luiden. 

//Voor  jacob  marcvs,  B o ec k-ve rco o p e r/  ||  x\nno  16 1 5." 
zoodat  daaruit  blijkt,  dat  hetzelfde  werk,  bij  twee  verschillende 

boekverkoopers  is  uitgegeven.  En  het  is  ook  geen  hernieuwde 

uitgaaf  [een  titeluitgaaf  zooals  men  zulks  pleegt  te  noemen, 

waarbij  een  nieuwe  titel  voor  een  oud  werk  wordt  gebracht]  ; 

want  het  jaartal  1615  is  mede  hetzelfde. 

Wat  het  tweede  werk  betreft,  dat  van  Noot  (17):  hierbij  is 

eene  andere,  merkwaardige  bijzonderheid  te  vermelden.  Ik  bezit 

toch  daarvan  een  exemplaar,  waarin  de  opdracht  aan  //Gkaef 

Ernest  van  Nassav"  en  de  //Edele  Moghende,  Hoochvvijze, 

ghebiedende  Heeren  de  Staten  der  Provintie  van  Gelderlandt," 
is  weggelaten.  Maar  daarin  wordt  zij  vervangen,  door  een  op- 

dracht (in  verso  van  den  titel)  //Aln  den  ||  Hooch-gebooren  Vorst 

ende  Heere  Mavrits,  mitsgaders  de  Edele,  Hoochmogende, 

Wijze,  Yoorzienighe  Heeren  de  Staten  van  Hollandt  ende  VYest- 

Vrieslandt."  Daarop  volgt  een  voorrede  van  2  bladz.,  geheel  en  al 
verschillend  van  de  beschrevene  en  eenige  malen  aangehaalde.  Mis- 

sen wij  dus  in  dit  exemplaar  de  bijzonderheden  uit  die  voorrede, 

die  voor  ons  van  gewicht  waren,  —  deze  tweede  opdracht  is  voor 

adriana  symons  van  het  meeste  nut  geweest:  want  het  was  zeker 

dientengevolge,  dat  zij  haar  wensch  naar  een  subsidie  bevredigd 

zag:  daarop  volgde  toch  denkelijk  de  resolutie  der  Algemeene 

staten  van  29  Juni  3  615,  waarbij  haar,  op  haar  verzoek,  eene 

som  van   72  gulden  werd  toegekend  18). 

In  de  bibliotheek  van  het    genootschap :     //Een  Onvermoeide 

Arbeid,  enz.,  te  Amsterdam,  vindt  men    een    exemplaar,    dat  is 

opgedragen  //Aende  Hoochweerdige  Voorsienighe,  wyse  Heeren  || 

de    Heeren    svp  erin  ten  den-  ||  ten    ende  Raden    der  Admira- 

liteyten  van  Hollandt  ||  ende  West-Vrieslandt." 
12.  Gaan    wij    thans    er   toe  over,  om  te  zien  uat  de  Leid- 



(   348   ) 

sche  Hoogleeraar  in  dien  tijd  willebobd  snellius  R.  Pil.  voor 

den  arbeid  van  onzen  van  geulen  heeft  gedaan.  Diens  weduwe 

adkiana  symons  had  hem  inzage  gegeven  in  de  papieren  van 

haren  man,  waarin  zij,  zooals  wij  reeds  vroeger  zagen,  goed 

tehuis  schijnt  geweest  te  zijn :  en  daarom  was  het  hem  niet 

moeijelijk  daarvan  eene  latijnsche  vertaling  in  het  licht  te  ge- 

ven. Het  waren  echter  geene  zuivere  vertalingen  die  hij  leverde, 

maar  eerder  omwerkingen,  althans  zeer  vrije  vertalingen.  Boven- 

dien was  de  druk  niet  overal  even  nauwkeurig,  soms  zelfs  er- 

gerlijk slordig:  men  zoude  bijna  meenen,  dat  hij  zich  van  dit 

werk  kweet,  omdat  hij  zulks  niet  gevoegelijk  konde  achterwege 

laten  ;  maar  zich  aan  de  nauwkeurigheid  van  den  druk,  iets  dat 

bij  wiskundige  werken  van  dezen  aard,  met  vele  getallen,  toch 

van  het  hoogste  gewicht  isf  niet  veel  liet  gelegen  liggen.  .Daar- 

tegenover staat  echter,  hetgeen  men  niet  vergeten  mag,  dat 

snellius  door  deze  vertalingen  in  het  lat  ij  n  de  werken  van 

van  ceulen  ook  buitenslands  bekend  deed  worden,  waar  diens 

hollandsche  werken  wel  niet  zouden  zijn  doorgedrongen. 

Zijn  eerste  arbeid  in  deze  richting  was  de  latijnsche  uitgave 

//Pundamemta  (sic)  Arithmetica  et  Geometrica  in  1615"  19). 
Uit  de  inhoudsopgave  blijkt  reeds  duidelijk,  op  welke  wijze 

snellius  is  te  werk  gegaan. 

Het  eerste  boek  bevat  //Surdorum  Arithmetica" ;  het  tweede 

//Geometrica  quaedam  Pundamenta  ex  Euclidis  selecta1'.  Daarop 
volgen  met  een  afzonderlijken  titel  //Lvdolphi  a  Cevlen  Vario- 

rum  Problematum  Libri  4",  een  opdracht  aan  //D.  Aemiiic 

Ttosendalio  J.  V.  D.";  het  derde  tot  het  zesde  boek :  de  pagineering 

echter  blijft  doorloopen.  Liber  IIT //de  Pigurarum  transmutatione 

et  sectione",  Problemata  45.  Liber  IV  //de  /leSo/Liévcov  Geome- 

tricorum  per  numeros  solutione"  Zetemata  57.  Liber  V  (ver- 

keerdelijk staat  er  vquartus")  //Problematum  miscellaneorum", 
behandelende  35  problemata.  Liber  VI  //de  Piguris  ordinacis 

circulo  adscriptis  &  alijs  quibnsdam  huc  spectantibus"  met  12 
Problemata.  Eindelijk  een  toevoegsel  //Appendicula  de  circulo 

data  ratione  secando",  met  3  Problemata. 

In  dit  werk  vindt  men  de  kó'Z  decimalen  onzer  verhouding 
in  het  tweede  Zetema  op  bladz.   144. 

In  het  jaar  1619   deed    snellius  daarop  volgen  //de  circulo 
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et  adscriptis"  20),  eene  latijnsche  bewerking,  waarin  het  gedeelte 
van  het  werk,  beschreven  in  §  7,  en  wel  met  weglating  onder 

anderen  van  het  geheele  tweede  gedeelte.  —  met  een  uittreksel 
uit  het  zoo  even  behandelde  werk. 

Dit  boek  is  bij  uitstek  slordig  gedrukt.  De  paginatuur  is  soms 

geheel  in  de  war;  men  vindt  toch  achtereenvolgens:  bladz.  1 — 31, 

wit,  33—79,  5  wit,  85  —  101,  101,  103  —  107,  118,  119, 

120,  111,  120,  113,  135,  wit,  137— 160,  159— 213,  2014-, 
215—269. 

Wat  den  inhoud  betreft,  heeft  men  eerst  //Surdorum  qua- 

draticorum  Arithmetica1,;  daarop  volgt  dadelijk  //De  Figurarum 

transmutatione  et  sectione'1  als  Liber  II;  als  Liber  III  //De 

tJedo/ueycov  Geometricorum  per  numeros  solutione",  waarbij 
als  hoofd  des  bladzijden  dikwerf  voorkomt  //De  Zematüm  (sic) 

Geometricorum  Epilogismo11  soms  met  verschillende  lettersoort. 

Daarna  volgt  //Problematum  miscellaneorum  liber  quartus"  met 

het  hoofd  der  bladzijden  //De  Problematis  Miscellamis  sic)." 

Lib.  V  //de  Figuris  ordinatis  circulo  adscriptis"  met  het  hoofd 

der  bladzijden  De  inventione  polygonorum".  Dit  boek  bevat 
slechts  3  Problemata  en  een  bijvoegsel. 

Het  geheel  bevat  220  bladzijden  (terwijl  het  boek  van  Noot 

(19)  er  269  bevat).  Dan  volgt  met  afzonderlijke  signatuur, 

bladz.  1 — 54  //De  Circulo  et  adscriptis  Liber"  van  //Ludolhi 

(sic)  a  Ceulen.1, 
Bij  beide  uitgaven  schijnt  snellius  herhaaldelijk  gebruikt  ge- 

maakt te  hebben  van  de  aanteekeningen  van  ludoi  ph  van  geulen. 

Deze  beide  uitgaven  van  de  werken  van  ludolph  van 

ceulen  door  snellius,  in  verband  met  den  eigen  arbeid  van 

snellius,  dien  wij  straks  zullen  aanhalen,  hebben  tengevolge 

gehad,  dat  de  werken  van  van  ceulen  buitenslands  meer  be- 

kend zijn  geworden:  maar  ook,  dat  het  oordeel  dier  buitenlanders 

over  beider  arbeid,  hetgeen  misschien  uit  den  vorm  der  behan- 

deling  werd  opgemaakt,  niet  rechtvaardig  was.  Men  schreef 

aan  snellius  eigenlijk  de  methode  toe,  die  toch  buiten  eenigen 

twijfel  aan  van  ceulen  toekwam ;  en  bij  het  naschrijven  van 

deze  meening  kwam  men  er  toe,  om,  zonder  opzettelijke  be- 

studeermg  der  werken,  snellius  voor  den  fijneren  analyticus, 

van    geulen    slechts    voor  een  bloot  onvermoeiden  rekenaar  te 
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houden.  En  nu  werd,  loflelijker  gewoonte,  dit  oordeel  weder 

door  onze  landgenooten  overgenomen,  zonder  nader  onderzoek: 

zoodat  men  zulks  in  onze  nederlandsche  biographische  Encvclo- 

pediè'n  herhaaldelijk  kan  terugvinden.  Wanneer  echter  het  on- 
derzoek, waarmede  wij  ons  thans  bezig  hielden,  slechts  dienen 

mag,  om  van  ceulen  in  zijne  eer  te  herstellen  —  die  van 
willebrord  snellius  behoeft  echter  allerminst  daaronder  te 

lijden  —  dan  is  het  doel  van  dit  opstel  in  dit  opzicht  bereikt. 

13.  Twee  jaren  later  gaf  dezelfde  willebrord  snellius  een 

eigen  werk  uit  over  dit  onderwerp,  zijn  //Cyclometicus"1  21)  van 
1621,  waarover  wij  bij  gelegenheid  naderhand  te  spreken  hebben. 

Hier  behoeven  wij  slechts  hetgeen  snellius  opbladz.  51  en  55  zegt. 

>/diligentinimus  jj  logista,  Ludolphus  noster,  initio  facto  a 

latere  quadrati  e-  |]  andem  inscriptarum  inventionem  sexagies 

continuavit,  ad  ||  taxationem  diametri  quinque  &  Septuaginta 

circulorum,  ||  &  inde  demum  istos  limites  nobis  summo  cum 

labore    ex-  ||  pressit,    quos    ideb  sepulchro  suo  tanquam  exantla- 

*      ii  il  *    ,       •        i---+,,  o  14159      26535 
to-  |!  rum    laborum    testes    msculpi  jussit.  ||  8100000»  göÖÖO' 
89793     23846     26433     83279     50289  14159       26533 

00000'    00000'    00000'    00000'    00000'  "     100000'     00000 

.       89793     23846     264-33     83279     50288       „ 

^S1C',  00000'   00000'    000Ö0'    00000'    00000'  " 
Het  was  deze  zinsnede,  die  mij  tot  de  jagt  op  het  grafschrift 

van  ludolf  van  ceulen  voerde:  reeds  boven  in  §  2  zagen 

wij,  tot  welke  uitkomsten  de  gelukkige  vondst  van  dit  graf- 

schrift nog  bovendien  voerde. 

Het  mag  eenigzins  vreemd  schijnen,  dat  deze  34  decimalen 

nergens  voorkomen  in  van  ceulens  werkeu,  noch  in  de  her- 

drukken of  uitgaven  door  zijne  weduwe,  noch  in  de  vertalingen 

en  bewerkingen  door  w.  snellius.  Wat  de  eerste  betreft,  za- 

gen wij  reeds,  dat  adriana  symons  zeer  zorgvuldig  was  in 

het  bezorgen  van  de  werken  van  haren  echtgenoot,  en  die  on- 

veranderd in  het  licht  gaf,  zooals  haar  man  ze  had  geschreven ; 

zoodat  bijv.  in  den  tweeden  druk  van  het  boek  //vanden  Circkel" 
in  1615,  slechts  de  20  decimalen  van  den  eersten  druk  van 

1596  voorkomen,  hoewel  reeds  bij  zijn  dood  in  1610  de  34 

decimalen  bekend  waren.    Wat  de  uitgaven  door  snellius  be- 
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treft,  is  de  reden  inoeijelijker  te  gissen,  omdat  deze  ang  zoo 

zorgvuldig  niet  was,  en  hier  en  daar  de  aanteekeningen  van 

van  ceulen  gebruikte:  misschien  was  deze  toen  reeds  bezig 

met  zijn  Cyclometricus,  waarin  hij  evenzeer  de  34  decimalen 

op  eenigzins  andere  wijze  afleidde :  maar  het  is  juist  in  dit 

werk,  dat  voornoemde  aanteekening  omtrent  de  grafsteen  voor- 

komt. Het  komt  dus  waarschijnlijk  voor,  dat  van  ceulen  wel 

de  34  decimalen  heeft  achtergelaten,  maar  zonder  de  bereke- 

ningen, die  daarbij  behoorden. 

J4.  Wij  hebben  boven  gezien,  dat  van  ceulen  de  cirkel- 

quadratuur  van  simon  van  der  etcke  bestreed,  en  daardoor 

tot  zijn  eigene  berekeningen  schijnt  gekomen  te  zijn.  Hij  be- 

streed echter  evenzoo  de  cirkelquadratuur  van  josephus  scali- 

ger,  die  van  veel  lager  wetenschappelijk  gehalte  was;  maar  het 

schijnt  wel,  dat  hij  tegen  zulk  een  beroemd  man  niet  in  het 

publiek  door  gedrukte  stukken,  wilde  opkomen.  Wij  zouden 

dus  van  deze  geheele  zaak  niets  weten,  ware  het  niet,  dat 

een  even  hoog  persoon  als  scaliger,  adriaan  van  komen  (ge- 

woonlijk bekend  als  adrianus  romanus)  zich  dien  wetenschap- 

pelijken  twist  had  aangetrokken.  Later  hopen  wij  met  dien  man 

nader  in  kennis  te  komen  :  hier  zij  het  genoeg  aan  te  halen, 

wat  roma>us  daaromtrent  vermeldt  in  ziju  werk,  dat  gewoon- 

lijk  //Apologia  pro  Archimede  22)   wordt  genoemd. 

Voor  de  //Exercitationes  Cvcn^e"  geeft  a.  romanus  een 

//Lectori  Philomathr1  (bladz.  55 — 57);  en  daarin  verhaalt  hij 
hoe  ludolph  van  ceulen  binnen  de  twaalf  eerste  dagen  na 

het  in  het  licht  verschijnen  van  scaliger's  //Cyclometrica  Ele* 

menta"  [die  later  ter  sprake  zullen  komen]  aan  den  schrijver 
de  fouten  mededeelde,  die  hij  begaan  had ;  met  de  bede  om  de 

exemplaren  van  dit  werk  in  te  trekken,  nu  hij  nog  tijd  en  ge- 

legenheid had,  om  zijne  eer  te  redden  j  hoe  scaliger  den 

'/pugil11  (scherm meester)  had  uitgelachen,  dat  deze  in  zulk  eenen 
korten  tijd  den  arbeid  zoude  kunnen  verbeteren  van  iemand,  als  hij 

zelf  (scaliger)  was;  hoe  van  ceulen  sedert  nog  twee  of  drie- 

maal daarop  was  teruggekomen,  doch  te  vergeefs ;  hoe  hij  zelf 

(romanus)  zich  toen  de  zaak  had  aangetrokken,  doch  op  vrij 

wat  hooger  toon;  dan  ook  dit  had  nirt  geholpen.  Romanus 

toch  schrijft  daarover. 

1  EBSL.    EK    ULDED.    klD.    NATUUR»      2de    REEKS.    DEEL    IX.  28 
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//Opus  Cyclometricum  Scaligeri  vix  ex-  \\  cusum  fait,  quam- 

priiuurn  id  in  manus  adsumpsit  Excelientissimus  nostri  aeui 

Mathematicus  ludolfvs  vaï*  collen  to-  j|  tuin  euoluit,  &  exa- 

minavit.  Errores  praecipuos  annotavit,  atqae  per  viros  turn 

doctos,  turn  Scaligero  familiares  ei  obtulit,  simul  ij  eum  adhor- 

tatus,  vt  anteqvam  opus  in  manus  aliorum  veniret,  supprime- 

retur,  sicque  &  non  alia  ratione  honori  eius  cautum  ||  fore.  Risit 

virum  doctissimum  Scaliger,  non  fore  cuiusuis  etiam  doctissimi 

Mathematici,  longumque  tempus  ea  in  re  impen-  ;|  dentis,  sua 

scripta  examinare,  imb  vel  intelligere  asseruit  vnde  parui  fa- 

ciendum  iudicium  Pugilis  alicuius  (sic  namque  Ludol-  ||  fvm 

Mathematici  nomen  dedignatus  vocabat)  qui,  quotidianis  suis 

occupationibus  detentus,  decem  aut  duodecim  diebus  |i  (tot  enim 

insumpserat  Ludolfus)  ea  examinare  non  potuit,  idebque  veile 

se  ait,  vt  Ludolfus  censuram  suam  in  lucem  ederet.  Licet  id 

responsi  accepisset  Ludolfus,  non  destitit  tarnen  iterum  bis  terve 

hominem,  vt  honori  suo  consularet,  admonere.  Sed  j|  frustra. 

Postea  cum  &  opus  ipsum  per  me  esset  examinatum,  iudicium 

amicis  illud  a  me  petentibus  aperui  modestissimè,  &  ij  quidem 

non  definiendo  errores  singulos,.  sed  confuse  plurimos  in  opere 

contineri  errores,  idebque  ei  fidendum  non  esse,  admo-  j|  nui 

Idem  deinqve  aperui  Erancisco  Raphalengio  viro  turn  doctissimo, 

turn  humanissimo,  id  ab  eo  petens  vt  iudicium  meum  |)  Scali- 

gero communicaret.  Egi  autem  satis  vehementer,  sperans  vt  si 

blandae  admonitioni  Ludolfi  non  acquiesceret,  nostra  ve-  '|  he- 

mentiori  accepta,  maturius  de  rebus  suis  deliberare  inciperet" 
Romainus  laat  daarop  een  brief  volgen,  dien  scaligeb.  zelf 

hem  als  antwoord  toezond,  met  de  opmerking. 

//Sed  &  ego  frustra  laboraui,  in  erroribus  namque  suis  per- 

seue-  ||  rauit,   atque  hasce  beneuolentia  plenas  ad  me   misit." 
15.  Nog  verdient  hier  vermelding  eene  bestrijding,  die  hier 

slechts  als  ter  loops  voorkomt,  van  eene  der  vele  benaderingen 

van  de  verhouding  tusschen  den  cirkelomtrek  en  zijne  middellijn 

door  den  kardinaal  nicolas  de  cusa  (ook  wel  cusanus)  ge- 

geven. 
Men  vindt  die  bestrijding  in  de  //Arithmetische  en  Geome- 

trische "Fondamenteir  van  Noot  (17)  op  bladz.  143  en  .bladz. 
164,  N°.   11  ;   en  in   de    vFundamenta    Arithmetica  et  Geome- 
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trica"  van  Noot  (19)  op  bladz.    119   en   143,   141     Het  geldt 
hier  de  volgende  benadering 

1/— 
V     987 9^ 

Zij   verschilt  van  de    meer  bekende  benadering 

1562 

;97 
=  3.14285, 

waarover  vrij  uitvoerig  wordt  gesproken  in  het  werk  //de  Tri- 

angulis"  23)  van  regiomontanus:  deze  wijdt  toch  daaraan  een 
geheel  toevoegsel  van  het  genoemde  werk. 

Bij  van  ceulen  komt  de  bestrijding  eerder  voor  als  eene 

toepassing  van  de  uitkomsten,  die  hij  reeds  verkregen  had  bij 

de  berekeningen,  die  hij   zich  had  voorgesteld. 

Deze  onderscheidene  benaderingen  van  den  kardinaal  de  cusa 

worden  niet  altijd  genoeg  uit  elkander  gehouden:  wij  ontmoet- 

ten ze  reeds  in  het  N0.   VII  der  Bouwstoffen. 

16.  Volgens  al  het  voorgaande  is  het  dus  gansch  niet  ten 

onrechte,  dat  de  naam  van  ludolph  van  OEUiiO  verbonden  is 

geworden  aan  onze  verhouding  van  den  omtrek  tot  de  middel- 

lijn des  cirkels.  Vooral  zijn  het  de  Duitschers  die  dit  getal  ti 

//die  Ludolfische  Zahl1'  noemen.  Men  is  langen  tijd  bij  deze 
35  decimalen  blijven  staan:  en  voor  het  gewone  gebruik  zijn 

deze  dan  ook  meer  dan  genoeg.  Eerst  later  bij  de  ontwikke- 

ling van  de  theorie  der  reeksen  zijn  er  geweest,  die  datzelfde 

getal  ti  tot  in  500  en  meer  decimalen  berekend  hebben,  door 
middel  van  sterk  convergeerende  reeksen,  en  dus  langs  geheel 

anderen  weg. 

Dat  echter  van  ceulkn  zich  niet  alleen  door  deze  bereke- 

ningen verdienstelijk  heeft  sremaakt,  zagen  we  reeds  boven  in 

§  7,  waar  sprake  was  van  hetgeen  hij  gedaan  heeft  voor  de 

berekening  van  interest  en  van  disconteering  van  custingh- 
brieven. 

Bovendien  ook  hebben  zijne  //Hondert  konstighe  Vragen1"' 
eenigen  naam  gemaakt.  Er  moet  daarvan  eene  vertaling  bestaan 

onder  den  titel  van  //Zetemata"  in  Duitschland  uitgegeven  :  deze 
is  mij  echter  nimmer  onder  de  oogen  gekomen. 

28* 
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17.  Yan  deze  //hondert  constighe  Vraghen"  voeren  de  dertig 
laatste  slechts  tot  de  oplossing  van  hoogere-machts vergelijkingen  : 

de  zeventig  eerste  zijn  opgelost  door  laurlns  pr aalder  in 

zijne  //Verzameling11  van  177  7  24%  waarvan  een  tweede  druk 
bestaat  onder  den  titel  //Ludolf  van  Keulen's  Mathematische 

Voorstellen11  in  1790  25). 
Deze  laurens  praalder  onderwees  de  wiskundige  weten- 

schappen te  Rotterdam  in  1753,  en  gaf  toen  in  het  licht  zijne 

//Gronden  der  Wiskonst" 26j  en  het  //Verhael  van  't  gepas- 

seerde, beneffens  d'Examen  die  gehouden  is  ter  gelegentheit  der 
beroepinge  van  Adriaan  Visser  tot  Stats  Schoolmeester  en  Voor- 

zanger te  Parmerende11  ;7j.  Hij  bekleedde  toen  de  betrekking 
van  examinateur  van  de  zee-officieren,  bij  het  Ed.  Mogend  Col- 
egie  ter  Admiraliteit  op  de  Mare.  Naderhand,  in  1777,  was 

hij  Lector  in  de  wiskunde  aan  de  Fundatie  van  de  Vrouwe  van 

Renswoude  te  Utrecht:  denkelijk  leefde  hij  nog  in  1790  bij 

de  uitgave  van  het  werk,  aangehaald  in  Noot  (25). 

NASCHRIFT. 

Uit  een  brief  van  e.  catalan  aan  den  Prins  balthasar 

boncompagni  28)  met  eenige  noten  van  de  hand  des  laatsten, 

volgen  nog  een  paar  opmerkingen  over  den  grafsteen  van  lu- 
dolf van  ceulen.  Vooreerst  vindt  men  daar  een  brief  van 

joseph  lakanal,  geboren  te  Serres  den  14den  Juli  1762,  en 

overleden  te  Parijs  den  14den  Februari  1845,  die  gedurende 
de  Fransche  Revolutie  groote  diensten  heeft  bewezen  aan  de 

wetenschap,  hare  beoefenaars  en  hare  verzamelingen,  en  ook 

heeft  medegewerkt  aan  de  oprichting  van  het  fristitut  de  France. 

Deze  schrijft,  den  17den  November   1840. 

//J'ai  vu  &  Leyde  sur  une  tombe  36   chiffres  qui  forment  une 
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sorte  (Ténigme  dont  Ie  mot  est  peu  connu,  même  dans  Ie  pays. 

Van  ceullen,  mathématicien ,  travailia  beaucoup  pour  déter- 

miner  Ie  rapport  du  cercle  a  la  circonférence :  il  exprima  ce  rap- 
port en  36  chifires;  ....  ce  travail  est,  sans  doate  étonnant;  car 

il  fallut,  qu'il  fit  des  extractions  jusqu'a  ce  qu'il  trouvat  dans 

la  circonférence  du  cercle,  Ie  nombre  des  chifires  rapporté :  c'est 
pour  conserver  la  mémoire  de  eet  homme  laborieux,  que  ces 

chifires  ont  été  gravés  sur  sa  tombe.' ' 
Hieruit  zoude  volgen,  dat  die  grafsteen  nog  bestond  in  deze 

eeuw :  maar  uit  hetzelfde  stukje  blijkt  verder,  dat  alle  nader 
onderzoek  vruchteloos  is  geweest. 



AANÏEEKENINGEN. 

*)  Les  j|  Delices  ||  de  ||  Leide,  [|  Une  des  célébres  ||  villes  ||  de  l'Eu- 
rope,  ||  Qui  contiemient  |j  Une  description  exacte  de  son  Antiquité,  || 

de  ses  divers  Aggrandissemêns,  de  son  ||  Academie,  de  ses  Manufac- 

tures,  ||  de  ses  Curiosités,  &  générale-  ||  ment  de  tont  ce  qu'il  y  a 
de  ||  plns  digne  a  voir.  ||  Le  tout  enrichi  de  Tailles  Bouces.  ||  A  Leide,  || 

Chez  pierre  vander  Aa,  ||  MDCCXII.  II  Avec  Privilege,  in  8°.  32 

platen. 
VIII  bladz.  bevattende  voor  dezen  titel  een  gegra veerden  titel  in 

4n ,;  na  den  titel  echter  de  Préface  (2  bladz.)  en  de  avis  au  Relieur 
(2  bladz.). 

A  — S.  blz.  1 — 224.  Dan  „Table  des  matières"  (10  bladz.  zonder 
pagineerirg)  en  „Catalogue  des  Livres  &c  qui  se  trouvent  a  Leide 

chez  Pierre  van  der  Aa"  (42  bladz.  zonder  pagineering). 

2)  DE  II  GEDENKTEEKENEN  ||  IN      DE  ||  PIETERS-KERK  ||  TE  ||  LEYDEN  || 

VERZAMELD    EN    BESCHREVEN  ||  DOOR  j|  MR.  K,  J.   F.  C.  KNEPPELHOÜT  VAN 

sterrenburg.  ||  vignette:    wapen:    kerkgebouw    met    gekruiste   sleu- 
tels   met    opschrift :    Ni    deus    hoc  servet  nil   mea  cura  facit.  |] 

TE    LEYDEN  ||  BLT    P.    H.    VAN    DEN    HEUVELL.  ||    i864.  ||  IN    FOLIO. 

1—23  blz.   1—90  met  48  platen. 

Op  blz.     .     komt  het  grafschrift  voor  als  N°.  320. 

3)  "Resoiution  der  stad  Leiden  van  9  Juny  1594. 
„Opte  Requeste,  daerby  de  bovengeschreven  suppliant  (van  Colen) 

is  versoeckende  schermschool  te  mogen  houden,  in  het  Catrynen 

gasthuys,  stont  geapostelleert.  Die  van  de  Gerechte  hebben  den 

Thoonder,  om  't  goet  uytbrengen  van  synen  persoon  hen  gedaen, 
ende  van  syne  nutticheyt,  geschictheyt,  ende  ervaren heyt,  toegela 
ten,  en  laten  toe  mits  desen,  om  tot  sijn  schermschool  te  mogen 

gebruycken  de  plaetse  over  de  biblioteke,  't  welck  eertijts  der  Falie 
bagynen  kerck  is  geweest,  dewelcke  hem  thoonder,  ter  ordonnantie 

van  de  Regenten  van  den  Hoff,  deur  degeene,  die  van  haren  we- 

gen de  slotel  in   bewaringe  heeft,  t'  allen  behoorlycke  tyden,  tzynen 
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versoucke,  sal  werden  geopent  ende  dit  al  met  conditie  en  onder 

besprec,  dat  daerinne  by  hem  noch  syne  scholieren  niet  en  worden 

gebroocken,  off  ten  zal  deur  hem  toonder  moeten  werden  gerepa- 

reert,  ende  gestelt  in  syne  jegenwoordige  ende  behoorlicke  staet, 

en  by  provisie  ende  tot  kennelicke  wederzeggen  toe  van  die  van  de 

Gerechte." 

*)  Zie  eene  Mededeel  ing  van  Jhr.  W.  J    C.  Kammelman  Elzevier 

in  de  „Kronijk  ||  van  het  ||  historisch  gezelschap  ||  te  ||  utrecht."  || 

2e  Jaargang   1846.  ||  Utrecht,  ||  Kemink   en    Zoon  ||  1846.  in  8°.,  en 
aldaar  bladz.  351. 

6)  „Aen  myn  E.  Heeren,  mijn  Heeren  Schout,  Kurgermeesteren 
ende  Gerechte  deser  Stadt  Leyden. 

Vertoont  met  aller  reverentie  Uwer.  E.  dienstwillighe  Ludolf 

van  Colen,  hoe  dat  hy  in  Junv  1594  aen  myn  eerwaerdighen  Hee- 

ren versoeck  gedaen  heeft,  om  alhier  de  ridderlicke  conste  van 

schermen  voort  te  leeren  aen  burgers  ende  studenten,  hetwelcke 

myn  E.  Heeren  hem  niet  alleen  vergunt  ende  toegelaten,  maer 

noch  eene  bequame  plaetse  daertoe  geordonneeit,  daervoor  hy  tot 

allen  tyden  danckbaer  wesen  zal:  het  is  nu  alsoo,  dat  een,  met 

naeme  Mr.  Pieter  Bailly,  van  Antwerpen  (welcke  aen  hem  suppliant 

verbonden  is,  dat  hy  ter  plaetse  waer  hy  woont  gheen  scholieren 

leeren  moet.  in  't  heymelicke  ofte  int  openbaer,  naer  uy tingen  der 
aengeloofde  meesterseed,  die  hy  gedaen,  ende  met  syn  handt  on- 

derteykent  heeft),  hem  vervordert,  alhier  eenighe  te  leeren  buyten 

hem  suppliant,  consent  ende  wille,  hetwelck  niet  alleen  strydet 

tegen  syn  eedt  ende  belofte,  maer  oock  mede  tegen  de  ordre  onser 

voorvaderen,  voorlanghe  onderhouden,  dat  geen  aengelooft  meester 

is,  als  gebleecken  is  in  het  jaer  1563  toen  de  vromen  Mr.  Andries 

Allerts  hier  tot  Leyden  werd  Mr.  gemaeckt,  dat  doe  alle  degeene 

die  geen  meesters  gemaeckt  ende  geslaegen  waeren  moete  stille 

zitten  ende  geene  scholieren  leeren. 

Biddet  derhalven  de  suppliant  ootmoedigh,  dewyle  hy  met  groote 

laste  ende  veel  kinderen  beladen  is,  myn  E.  Heeren  willen  hem, 

in  syne  gerechtichheyt  voorstaen,  ende  verbieden  den  genoemden 

Mr.  Pieter  zijn  schermschoole. 

Dit  doende,  &c." 

6)  „Sy  Pieter  Bailly  jegens  het  jegens woordighe  versouck  gehoort. 

Aldus  gedaen  opte  3  January  1602,  my  tegenwoordich  (w.  get.) 

S.  van  Hout." 

„Sy    gestelt    in    handen    van    Mr.  Pieter  Bailly,  om  binnen  acht 
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daghen  hier  tegen  te  seggen  tgeen  hem  goedduncken  sal.  Aldus 

gedaen  opt  Raedthuys  der  stadt  Leyden  in  de  vergadering  van  die 

van  de  Gerechte  opte  17  January  1602." 

7)  Resolutien  der  stadt  Leiden  25  January  1602. 
„Die  van  de  Gerechte  deeser  stadt  Leyden,  in  haer  vergaderinge 

op  't  Raedhujs  der  voorsz.  stadt,  gesien,  gelesen  ende  rypelick 

overwogen  hebbende  'tgeen  van  wegen  Pieter  Bailly  (hem  intitu- 

leerende  aenghelooft  vechtmeester)  jegens  't  versourk  van  Mr.  Ludolf 

van  Colen  in  't  blanck  van  desen  gestelt,  by  geschrifte  overgelevert 
is,  mitsgaders  oock  den  eedt,  dewelcke  de  voorn.  Bailly  opte  22 

September  1597  voornoemden  van  Colen  gedaen  ende  met  eygene 

handt  onderschreven  heeft,  hebben  verstaen,  goed  gevonden  ende 

besloten:  dat  hij  niet  van  meninghe  is,  binnen  deser  stede  noch  in 

de  vryd ommen  van  dien,  andere  schermscholen,  tsy  in  't  heymelick 

of  in  't  openbaer  te  gedogen  dan  een,  te  weten  by  de  voornoem- 
den van  Colen,  of  andersins  toe  te  laeten  ende  verhouwen  sullen, 

hebben  over  sulx  den  voornoemden  Pieter  Bailly  verboden,  ende 

verbieden  hem  mits  deesen,  van  nu  voortaen,  alhier  tsy  in  't  hey- 
melick ofte  openbaer  eenige  schermschole  te  houden,  of  hem  te  on- 

derwinden yemandt  de  conste  van  schermen  voors.  te  leeren  ofte 

onderwijsen,  maer  daervan  af  te  houden  en  't  school,  by  hem  sonder 
wettige  kennisse  ofte  toelatingh  opgericht,  te  sluyten  ende  breecken, 

alles,  soo  hy  hem  anders  vervorderde  te  doen,  op  soodanigen  straffe 
ende  correctie  ais  de  voorzeiden  van  de  Gerechte  verclaeren  ende 

ai  bitreren  sullen. 

•Aldus  gedaen  in  haer  vergaderinge  opt  Raedthuys  op  den  25 

January  1602  my  jegenwoordigh." 

(was  get.)  S.  van  Hout. 

8)*"  Solntie  enbe  iDerekinglje  ||  ©p  twee  (Seometrisdje  ||  tiragjjen  bg  Dmllero 
(föotibaen  ||  3nï>e  3aren  1  580  enoe  83.  binnen  ||  Ijaerlem  aenben  ÜUrckaeure 

gljestelt.  |j  tfftitsgaaers  propositie  ||  t)an  twee  andere  (Öeometriselje  waaien 
isamen  boor  |)  Ludolph  van  Colen  gheboren  in  Hildesheim.  ||  vignette : 

eene  meetkundige  figuur,  behoorende  bij  de  tweede  der  opgegeven 

vragen  op  bladz.  18  voorkomende.  ||  Ghedruckt  t'Amstelredam  by 
Cornelis  Claesz.  opt  water,  ||  by  die  oude  Brugghe.  Anno  1584.  in  4°. 

A — C.  20  blz.  4°.  (niet  gepagineerd). 

9)*  NoTICE  ||  SUR  l'j  LtJDOLPHE  VAN  CoLEN  ||  PAR  j|  Mr.  G.  A.  VORSTER- 
MAN    VAN    OYEN.  ||  ENZ.  ||  EXTRAIT  ||  DU     BüLLETINO     Dl     BlBLIOGRAPHlA    E 

m    Storia    delle   scienze    matematiche  e  fisiche  II  Tomo  I — Maggio 
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186S.  ||  KOME  ||  ImPRIMERIE  DES  SCIENCES  MATHEMATIQUES  ET  PHYSIQÜES.  j| 

Kue  Lata,  N°.  211,  A.  ||  1868.  (18  bladz,  4°.). 

10)*  üort  Cluar  bewijs  ||  Bat  Me  nieuwe  gljenonben  IJ  proportie  eens  Cirrkels 

iegens  jgn  Mameter  te  \\  groot  is  enbe  ouerjulex  be  quabratura  Circuit  bes  jeluen  || 

uinbers  onreeljt  }g.  Boor  Ludolph  van  Ceulen  gheboren  in  HildesJieym, 

woonacljtiejj  tot  JUelfft.  ||  vignette :  meetkundige  figuur,  voorkomende  op 

de  eerste  bladzijde.  ||  ©Ijeprent  tot  3lemstelrebam/  bg  mijn  Üjarmen  Sansjoon  || 

UtuUer/  iftguersnijber,  woonenbe  inbe  tOarmoe-straet.  |j  inben  oergulben  Rosser, 

in  4°. 

6  blz.  4°.  niet  gepagineerd.  De  datum  moet  1585  zijn. 

11)#  proefsteen  j|  tënbe  Claerber  weberleggingl)  bat  (jet  |j  elaarber  bewijs,  (so 

bat  gljenaempt  is)  op  be  ||  gljetoembe  erüinbinglj  oanbe  Qltuabrature  bes  ||  Circkels 

een  onrecht  te  kennen  gljeuen,  enbe  gijeen  ||  waeracljticl)  bewijs  is.  ||  Jjier  bgge- 

»oegf)t  n  fêen  corte  oerclaringl)  oengaenbe  Ijet  onoerstant  enbe  |i  misbruik  inbe  te- 

buctie  ou  simpel  interest.  Uien  gljemeenen  [j  oolcke  tot  nut.  "Ssamen  boor  ||  Ludolph 

van  Colen  woonachtich  tot  Delft.  ||  vignette :  Een  boekdrukkers  orna- 

ment. |]  (fcjjeprent  tot  3temstelrebam/  bg  mg  ijjarmen  3onsjoon  II  iïluller/  iTi- 

guersnijber,  woonenbe  inbe  töarmoesstraet  ||  in  ben  öergulbcn  JjJasser.  1586. 

in  4°. 

A — B.  12  blz.  4°.  niet  gepagineerd. 

12)*  Vanden  Circkel.  ||  laer  in  gljeleert  werbt  te  uinben  be  ||  noeste  pro- 

portie bes  Cirrkels-biameter  tegen/  sgnen  (UDmloopbaer  ||  boor  olie  Cirekels  (met 

olie  ügueren/  ofte  iTanbeu  met  rromme  iTtnien  besloten)  reetjt  ||  gljemeten  kunnen 

roerbtn.  Stem  aller  iTtgueren-sgben  in  ben  Circkel  bescljreorn ;  |j  öeginnenbe  van 

ben  3/  4/  5/  15/  Jjoeck'  in  3rrationale  gijetallen  te  brengen/  j|  al  Ijabbe  be  £'t- 
guer  ueel  Ijonbert-bugsent  fjoecken.  3tem  bes  ||  V  11/  13/  IV  19/  23  JÖjoeex 

sgben/  enbe  wat  sgben  ofte  ||  Coorben  men  begeerbt/  wekker  tfoge  groot  }ijn  [| 

(ftraben/  ittinuten/  Secunben/  &c.  |]  Itaer  elcx  beljagljen.  ||  Noch  de  Tafelen 

Sinvvm,  ïangentivm,  ende  Secantivm,  met  ||  het  gebruyek  van  dien, 

hoogh-noodigh  voor  de  Land-meters :  Met  veel  ande-  ||  re  konstighe 

stucken,  dierghelijcke  noyt  in  druck  uytghegheven,  |{  ften  ketsten  uan 

interest/  met  alberijanbe  tafelen  baer  toe  Menen-  ||  bel  met  tjet  gljebru^rk/  boor 

oeel  ronstiglje  (Exempelen  gljeleerbt/ 1|  enbe  boor  't  gljeljeele  werrk  bewesen/  enbe 

gljeproeft.  |{  Alles  door  Lvdolpu  van  Cevlen,  gheboren  in  Hildes- 

heim,  Ij  beschreven,  ende  inden  druck  ghebracht:  ||  vignette:  Een  zeer 

fraai  portret  op  koper  gegraveerd  met  het  opschrift  „Lvdolff  van 

Collen,  Ovt  56."  Kondom  staan  eenige  wapens  (hij  was  toen  mees- 

ter in  het  schermen).  ||  Tot  Delf,  ||  Cftljebruckt  bg  2an  3tnbriesj.  HJoeck- 

oercooper/ woonenbe  aen  't  j|  iWarct-öelbt/ in  't  (ftulben  ABC.  Anno  1596.  in  folio. 
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Onder  het  portret  is  een  cirkel  met  een  horizontale  raiddellijn, 

waarop.  „Diameter,  ||  100000000000000000000."  In  de  halve  om- 
trek boven  dien  diameter  leest  men  „314159265358979323846  te 

cort" :  in  den  anderen  halven  omtrek  beneden  dien  diameter  daar- 

entegen leest  men  „31415926535S979323847  te  landt."  Onderden 

cirkel  vindt  men:  „Gheijn  fee"  en  verder  iets  lager  „Een  leent  7 
ander  1000  f  op  gelijcke  intrest  ten  100  int  iaer  A  ghebruickt  ||  zijn 
deel  12.510C9D8J5/6.F5  £3  maent  hetaelt  elck  ten  einde 

zijns  |i  tyts  voor  geleent  geit  ende  gewin  A  800  B  280  C  260  D  256 

E  244  F  240  G  220  ƒ  ||  vrage  na  het  geleent  geit  van  elck  ende  na 

den  intrest  ten  100  int  iaer.  j| 

-j-  en  A — Ff  (240  bladzijden :  de  12  eerste  zijn  niet  gepagineerd). 

In  vel  A — S  is  van  ieder  blad  slechts  de  eerste  bladzijde  genommerd 

1 — 72.  Vel  T  heefs  4  bladz,  zonder  nummering.  Bij  vel  V — Ff  vindt 

men  wederom  77 — 113:  het  laatste  blad  is  niet  genummerd. 

De  twaalf  eerste  bladzijden  bevatten :  den  titel,  de  „Voor-reden," 
eene  opdracht  „aenden  hoogh-gheboren  ||  Vorst  ende  Heere,  ||  Mav- 

ritz  geboren  Prince  van  Orangien  ||  Grave  van  Nassav,  catzenel- 

leboge,  vyanden,  ii  dletz,  marqvis  van  der  vere  ende  vlissingen, 

&c.  ||  Gouverneur  ende  Capitevn  generael  van  .  .  .  ||  . .  .  Admirael  ge- 

nerael  ||  vander  Zee  deser  Nederlanden.  ||  Mitsgaders  de  ïïdele,  Ver- 

moghende,  Wijse,  seer  voorsienighe  Heeren,  Staten  van  ||  Hollandt, 

Zeelandt,  ende  VVest-Vrieslandt" :  (3  blz.)  gedateerd :  „tüt  £e$en, 

ben  20sten  September/  J2tnuo  1596",  een  „Sonnet"  (l  blz.)  „3tenfce  £onst- 

lienenoe  iTesers"  (2  blz.)  en  de  „3nJjouot  be&es  öoucx"  (l  blz.).  ttanoen 

töonien  C'tnkel.  Het  eerste  Capittel  (3  blz.).  Verder: 
Fol.  I1— 26'.  Capittel  II— XVII  met  het  hoofd  Öanoen  Vionben 

Circkel. 

Fol.  262 — 482.  ftafeleu  ooor  be  iTan&-meters :  ̂ofelett  r»an  Sinuum,  Tan- 
gentium  en  Secantium,  tegen  20000000  ben  Ma.  (dus  met  7  deci- 
malen). 

Fol.  49!— 532.  Capittel  XVIII  met  het  hoofd  aan  ieder  bladz. 

„iJanfre  Heeljte  iTmten." 
Fol.  532— 63l.  Capittel  XIX— XXI  met  het  hoofd  t)an  't  JTanir-meten. 

Fol.  63' — 662.  „Ijter  nolgljcn  nn  eentgrjc  konsttglje  ||  stucken  ben  Ctrckel 

aengaenbe/  ®eproponeert/  enbe  genonoen  boor  \\  een  Ijooglj-gljeleerot  Man  *) :  Baer- 

tnne  &%n  boor-lucrjttgrj  r>erstanot  ||  ghemerekt  votxbt/  roelcke  stneken  aen  mijn  glje- 

sonoen'  ̂ tjn/  be-  ||  ghyerol  mijn  menhtghe  fcaer  van  te  weten :  Baérom  uk  ||  boor  't 
onoer-soueken    bé  selné  béantrooorot   Ijébbe/ 1|  énoé  meest  boot  gljetol    goete    gljeuon- 

*)  Blijkens    de    voorrede    is  dit   niemand  anders  dan  adrianüs  rgmancs.  over 
wien  wij  later  hopen  te  spreken. 
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btti,  j|  3Us  üolgljt :  ||  "  Aan  het  hoofd  der  bladzijden  staat  reeds  $on- 
stige  tDragljm  even  als  boven 

Fol.  632  —  722.  Capittel  XXII  bevat  de  „tjimbert  tempels",  waarover 
later. 

Dan  komt  een  nieuw  titelblad. 

'Interest-Kekeninghe  |!  3n  wat  manieren  boer  mcbe  gljcljan-  ||  belt  werbt/ 

op  ueel  uooruallenbc  Conbiticn'  te  weten:  ©elbt  seker  ||  tjjben  te  lelcggljen, 

ofte  op  Ueuten  te  setten:  (Sclbt  welck  ouer  een  seker  ||  ttjbt  te  betalen  is/ tot 

gljcrecbt  gelbt  te  brenijijcn/  'tög  naer  ||  simpel/  ofte  tvinsgcwtn:  filet  o«l  an- 
bere  ||  konsttgljc  Uekentngljcu.  ||  3tem  van  ucelberljanbe  uoovbereuber  ©afelen/ 

boor  wclcke  men  ||  ter stout  €}ui»s/  ofte  Öusting-brieoett  tot  gljereebt  gelbt 

brengen  can.  j|  öljeicebt  gelbt  te  belegden'  enbc  weber  3acrltjcx  nj)t  lm 

Capttael  f]  enbc  gljcwin  te  ontfangen  een  seker  summa/  tot  uolboeninge  bes 

aengl)clc}>ben  gelbts :  ||  ©ftc  een  tjnus/  stuck  Caubts/  ofte  anber  goebt/  wekk 

ecu  seker  summa  gtyercebt  gelbt  ;  mag!)  gcloen7  te  uercoopen  uoor  een  beel 
gijaeebt  te  betalen/  enbc  be  veste  te  ontfangljen  met  gljelijcke  3aerlkxe  papen 

^acv  acn  uolgljcnbe/  snlcx:  2lUmen  lc  papen  fóebneeert  tot  gljcrecbt  gelbt 

uaer  snlckeu  3uterest  als  ben  Cooper  belooft  Ijccft)  enbe  i(  bj  l)et  gtjeoonben 

gljerecbt  gelbt  gljcbaen/  soo  ueel  beu  (Üoopcr  j|  gljereebt  betaelt^  bat  ban.be 

summa  ooer  een  tornt/  met  ||  be  gercebe  woerbe  bes  üjngs  ofte  Canbts/ftc  || 

ittet  nocl)  anbere  ©afelen/  bic-  ||  ncnbe  tot  oetscljegben  j|  exempelen.  j|  3tcm 

[jet  maecken  enbe  gljebvugck  ber  ©afeleu  oan  3ntcrest:  fflebe  !)ct  wertk  van 

be  uoobt-wenbigfystc  (Exempels/  met  bc  jJroeue  van  bien.  ||  ®cn  toetsten  ette- 

lijckc  konstigl)c  Dragljcn/  met  bc  bcauiwoorbtngc  (j  baer  bp/  biergljeüjken  on- 

mogl]cltjfk  gijcljouben  te  ontbtnbcn.  j|  Alles  door  Lvdolph  van  Collen, 

gheboren  in  üildesheim,  }|  beschreven,  ende  inden  druck  gebracht.  || 

vignette:  een  boekdrukkers-ornament  ||  Tot  Delf,  j|  (öl)ebruckt  bg  3an 

3nbries}.  öcccbcvcoopev/  moonenbc  acn  't  iïlerc-oelbt/  tn  't  (öalben  316ÖI.  || 
Amho   159C. 

Verder  de  opdracht  aan  de  „Koele  Achtbare  VVijse  |j  seer  Voor- 

S1ENIGE    HEERENT,    SCHOVT :  [|  BvRGERMEESTEREN,  ENDE  KeGIERDERS  DER  !l 

stede  Leyden."  (1  bladz.)  gedateerd :  „In  Leyden,  den  20  Septem- 

bris.  Anno:   1 596."  Daarop  „®ot  Itn  uerstanbigljeu  Ccser"  (1  blz.). 
Fol.  771-1051.  \)an  3nterest. 

Fol.  1051 — 1082.  ©afeleu  van  Snterest  tegen  den  penningh  4  tot 

20  en  25,  en  4 —  0  ten  100  in  't  Jaer. 

Fol,  1091— -13*.  (Exempelen  N°.  135—178.  (NB.  De  134  eerste 

Exempels  komen  in  het  vorige,  Fol.  781 — 1051.) 

Fol.  1141.  (niet  genummerd)  bevat  de  „iJanten  naer  otn  bruck  be- 

oonben"  (52  in  aantal). 

Fol.  1142  bevat:  „(Sxtract  vanlt  jpmnlegie"  ter  name  van  Johan  An- 

driesz  en  gedateerd  „(fatbaen  in  s'  (Örauen  l)agl)e  ben  sestljtenben  ||  bagl) 

uan  ©ctobci/  3nno  xvc.xcvj." 



{  362   ) 

18)*  Een  oud  plan  van  doorgraving  ||  van  jj  holland  op  zijn  smalst,  || 

MET  11  EENIGE     BIJDRAGEN     TOT     DE     LEVENSBESCHRIJVING  (|  VAN  11  JAN     PlE- 

terszoon  Dou,  ||  zijn  zoon  Johannes  Dou,  II  zijn  kleinzoon  lJan  Jo- 
hanneszoon  Dou,  II  alle  drie  landmeters  van  Rijnland,  II  door,  11  Mr. 

Jacob  Paülus  Amerseoordt,  II  te  Haarlemmermeer.  II  Overgedrukt  uit 

het  Tijdschrift  van  het  Koninklijk  II  Instituut  van  Ingenieurs.  ||  1872 — 

1873.  ||  Derde  aflevering,  li  met  een  bijvoegsel.  II  te  'sGravenhage.  || 
bij  gebr.  J.  &  H.  van  Langenhuysen.  II 1873.  in  8°.  met  3  platen. 

Bladz.  1—87. 

14)  Corte  onderrichtinghe  die-  ||  nende  tot  het  maecken  vande 

re-  ||  ductien  vande  Jaer-custinghen  tot  gereede  ||  penningen,  om 
dienvolgends  te  eysschen  en  ||  ontvangen  den  veertigsten  penning 

op  alle  ||  vercochte  of  vervreemde  onroerende  ||  goeden,  volgende 

tplacaet  der  Hee  ||  ren  Staten  vaüden  xxn  De-  ||  cembris  vyftien- 

hondert  ||  achtent-negeüticL  ||  Gedruckt  opt  Raadhuys  der  stadt  ||  Ley- 

den,  inden  Jare  1599.  in  4°. 
A— C.  20  bladz. 

Aenhang  totte  voorgaende  corte  on-  ||  derrichtinghe,  dienende  lot 

het  maken  vande  ||  reductien.  in  4°. 
A.  8  bladz. 

Beide  stukken  zijn  geteekend: 

«7.  van  Hout  („Jan  van  Hout  der  stadt  Leyden  Secretarijs"). 
S.  F.  van  Merwen  („meester  Symon  Fransz.  van  der  Merwen, 

Presiderende  Schepë  der  voorschreven  stede"). 

Ludolff  van  Coelen  („Meester  Ludolff  van  Ceulen"). 

M.  Minten  („Meester  Matthys  Mintens  Franchois  schoolmeester"). 

J.  Pietersz.  Dou  („Meester  Jan  Pietersz.  Dou,  ghezworen  wijnroeijer"). 
„Al  binnen  der  voorsz.  stede  woonende,  e"  inde  cijfer-conste  wel 

ervaren." 

15)  Resolutien  van  de  Staten  van  Hollant.  28  November  1596. 
Is    geaccordeert    Mr.    Ludolf   Jansz.    de   somme  van   225  ponden 

van  40  groot  het  pont,  tot  een  vereering  van  seker  bouck,  geinti- 
tuleert:  van  den  Oirckel,  ende  is  de  vereeringe  daervan  verhoogt 
met   (sic). 

16)*  Vanden  Circkel,  ||  'Daer  iu  gljeleert  umbt  te  utnben  ||  be  naeste 
|Jroportie  bea  (Etrckeb-ÏPiameter  tegljen  s^nen  om-  ||  loop/  beter  boor  alle 

Circkels  (met  alle  iHgneren/  ofte  Canben  met  cromme  ||  Ctnien  besloten)  reeljt 

gljemeten  tonnen  werben.  Sten/  aller  tfigneren-  |j  s$zn  in  ben  Ctnkel  be- 

schreven/beginnenbe  van  hen  3,  4,  5,  15  l)oeck/||tn  Srrationnle  gijetallen 

te  brengeen/  cl  Ijabbe  be   Üigner   weel  ||    Ijonbert-bngsent  Ijoecken     3tem/  bee 
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7, 1  ',13, 17,19,  23  \}ottx-  |j  auben/  enbe  wat  agben  ofte  (Eoorben  men] b^gljccrt/ 

meie-  ||  her  öoglje  groot  ̂ ijn/(Örobjen/iïlinntett/  S«cnnbctt/  [|  ett.  ttaer  ekka  belja- 
gljen.  ||  Nocli  do  Tafelen  Sinvvm,  Tangentivm  ,  ende  Secantivm,  ||  met  het 

ghebruyck  van  dien,  hoogh-noodigh  voor  de  Land-meters :  Met  veel  || 

andere  konstighe  stucken,  dierghelijcke  noyt  in  druck  uyt-ghegeven.  || 
Zen  laetsten/  van  interest/  met  alberljanbe  tafelen  baer  toe  ||  bunenbe/  met  Ijet 

gebrujjek/  boor  neel  consttge  (Sxemyelen  geleerV  jj  enbe  boor  't  gljeb/ele  roerek  be- 
roeseu/  enbe  gljeproeft.  [j  Tweede  Editie.  ||  tDan  nteus  ouersten/  enbe  van  alle  be 

ooorgaenbe  fautett  oerbetert/  enbe  ||  egnbeltek  oermeerbert  met  brg  'Sractaetgens/  roaer 
^n  boor  bert  itutljeur  roeber-  ||  legt  roerben/  begbe  htoentten  uanbe  quabrature  bes 

CtrekeU/  nj>t~gegcoen  ||  boor  Syrnon  vander  Eycke.  fftet  noch,  be  beent- 

ruoorbtncjen  eeniger  ||  aengl)ealagl)ene  (Seometrisehe  qneatien.  ||  Alles  door  Lv- 
doif  van  Cevlen,  geboren  in  Hildesheym,  ||  beschreven,  ende  in 

drnck  ghebracht.  ||  vignette :  eene  meetkundige  figuur,  voorkomende 

op  bladz.  191  van  het  boek  beschreven  in  Nü.  17.  I|  (Ü5rjebnickt  tot 

Cegbcn/  6j>  Joris  A1  rahamsz.  twnber  fttarsst.  |{  t)oor  Joost  van  Colster 

Öoeck-tjereooper/ 1|  Anno  1615.  in  4°. 
VI  bladz.  zonder  paginatuur,  bevatten:  de  titel  en  de  opdracht 

aan  de  „Achtbare,  Wijse,  ende  seer  voorsienighe  [|  Heeren,  j|  Myn 

Heeren  II  Bvrgemeesters  ||  ende  |l  Regeerders,  ||  Der  stadt  j|  Leyden." 
(4  bladz.)  geteekend  door  „Vwer  EE.  ||  Ootmoedighe  ||  Adriana  Sy- 

mons;  j|  Weeduwe  van  Ludolff  van  Ceulen." 
A — Bb  (waarvan  ieder  blad  genummerd  is  1  tot  102)  bevat  het- 

geen in  de  eerste  uitgave  voorkomt  van  af:  „3lenbe  ̂ onat-Ueoenbe 

Ceaera"  tot  Fol.  722. 

Dd— Ff  (Folio  103  tot  114)  bevat  de  boekjes  der  noten  (8),  (9), 
(10);  echter  zonder  de  titels  en  voorrede. 

A — O  (Folio  1 — 56)  bevat  Fol.  77—113  van  de  eerste  uitgaaf, 
zonder  titel,  opdracht  of  voorrede.  De  woorden  aan  het  einde  „Godt 

alleen  de  eer"  zijn  hier  weggelaten,  alsmede  wat  daar  op  bladz.  114 
(zonder  nummer)  voorkwam. 

NB.  Er  is  in  de  Bibliotheca  Utenhoviana  te  Utrecht  een  volko- 

men gelijk  exemplaar  voorhanden,  alleen  met  dit  onderscheid,  dat 

de  laatste  regels  van  den  titel  zijn. 

„tioor  Jacob  Marcvs,  Öoeck-uereooper/ 1|  Anno  1615;"  zoodat  het 
werk  bij   verschillende  uitgevers  is  verschenen. 

17)*  De  II  Arithmetische  en  Geometrische  ||  fondamenten,  ||  van  ||  Mr# 

Lvdolf  !|  van  Cevlen,  ||  Met  het  ghebruyck  van  dien,  ||  In  veele  ver- 

scheydene  constighe  questien,  soo  Geometrice  door  ||  linien,  als  Arith- 
metice  door  irrationale  ghetallen,  ||  oock  door  den  regel  Coss,  ende 

de  tafelen  j|  sinuum  ghesolveert.  ||  vignette:  een  portret  van  van  ceu- 

len  op  hoogeren  leeftijd,  met  het  opschrift  „Ludolhf  a  Collen.  Mathe- 
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matccae.  Professor  Lvgd.  Batt.  obyt.  anno  1610.  atatis  (sic)  sua.  71. 

&c."7(Tot  Leyden,  II  By  Joost  van  (  olster,  ende  Jacob  Marcvs.  || 

Ann.  clo.Io.cXV.  ||  in  4°. 
IV  bladz.  bevatten  titel  en  opdracht  „Aenden  ||  Edelen,  Door- 

lucbtigen  ende  Hoochgebooren  Grave,  ||  Graef  Ernest  van  Nassav,  || 

Catsenelleboge,  Vyanden,  Diest,  &c :  Heere  tot  Bilstein,  ||  Maerschalck 

du  Camp,  ende  Gouverneur  ||  van  Gelderlandt.  ||  Mitsgaders  ||  De 

Edele,  Moghende  Hoockvvijse,  ghebiedende  Heer  en,  ||  Mijn  Heeren  de 

staten  der  Frovintie  van  II  Gelderlant,"  door  „Adriana  Simons  || 

Weeduwe  van  Mr.  Ludolf  van  CeuUri'  (2  blz.). 
A — LI  (blz.  1  tot  271)  bevatten  zes  deelen. 

Blz.  1 — 68.  Eerste  Deel. 

Blz.  69—114.  Het  Tweede  Deel,  ||  Daerinne  de  fondamenten  van 

Geometrie  opt  eenvou  ||  dicbste  beschreven  zijn,  uyt  Euclides  ge 

trocken.  —  33  Diffinitien  en  84  propositien, 

Blz.  115-167.  Het  Derde  Deel  deses  Boecx.  ||  Daer  inne  wt 

voorgaende  gronde  geleert  wert  de  Figuerê  op  ||  menigerhande  ma- 

nieren te  veranderen  :  Item  die  te  deelen,  ||  daer  by  te  voeghen,  ende 

af  te  snijden  na  begeeren,  wat  ge-  j)  deelte  ofte  andere  groot-heden 

men  wil:  Item  de  speciën,  ||  eens  deels  met  eenighe  proeven  van  de 

voorgaende  stucken  ||  door  ghetallen  &c. —  met  14  werkstukken,  27 

vragen  en  „Bijvough"  van   14  propositien 
Blz.  168  —  201.  Het  Vierde  Deel  deses  Boecx  ||  Daer  in  veel  Con- 

stighe  Geometrische  exempelen  ghestelt  ende  ||  ghesol veert  zijn  (156 

exempelen). 
Blz.  202  is  wit. 

Blz.  203—246.  Het  Vijfde  Deel  deses  Boecx,  ij  Van  constighe 

trecken,  bewesen  eensdeels  Geometrici  (sic;,  ende  door  jj  getallen, 

met  andere  besonder  exempels,  buyten  ende  door  ||  Toss,  ende  dooi- 

de Tafel  Sinus,  Tangent  en  :;ecant  ghe-  ||  solveert  (46  vraghen). 

Blz.  247-271.  Het  Seste  Deel  deses  Boecx,  |j  Daer  in  eerst  ghe- 

handelt  werdt,  van  de  ghelijcksydighe  ||  figueren,  in  ende  om  de 

Circkels  beschreven,  ende  andere  jj  tonst-stucken  met  het  ghebrnyck 

der  tafelen,  synus,  |j  tangent,  en  secant,  in  figuren  van  cromrae  li- 

nien  (17  vragen). 

Op  het  einde  staat:  Finis.  ||  Ghedrvckt  tot  Leyden,';  Fy  Vlderick 

Cornelisz.  ende  Joris  Abramsz.  ;j  Ann0   (IJ.IO.CXV. 

'    Van    dit    werk    bezit    ik  een  ander  exemplaar,  volkomen  identiek 
met    het    beschrevene:    behalve    wat  het  voorwerk  betreft.    In  verso 

van  den  titel  (dat  aldaar  wit  is),  komt  hier  de  opdracht: 

„Aenden  II  Hoochgebooren  Vorst  ende  Ileere  ||  Mavritz.  .  .  . 

Mitsgaders,  de  Edele  Hoochmogende,  Wijse,  Voor-  ||  sienigc  Hee- 

ren, mijn  Heeren  de  Staten  van  ||  Hollandt  ende  West-  ||  Vrieslandt/' 
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Daarop  volgt  een  voor- reden  (2  bladzijden)  geheel  verschillend 

van  de  vorige. 

Nog  bezit  de  Bibliotheek  van  het  Genootschap  Een  onvermoeide 

Arbeid  te  Amsterdam  een  exemplaar  van  dit  werk,  dat  mede  alleen 

in  de  opdracht  van  het  vorige  verschilt. 

De  verso  van  den  titel  is  wit.  De  volgende  bladzijde  begint  aldus : 

„Aende  Hoochweerdige  Voorsienige,  wijse  Heeren  ||  üe  heeren 

svpepinten-  [|  denten  ende  Eaden  der  Admiraliteyten  van  Holland  |] 

ende  West-Vrieslandt." 

Ook   deze  opdracht  is  wederom  anders  dan  de  beide  voorgaande. 

18)  Kesolutien  der  Algemeene  Staten,  29  Juny  1615. 

Op  te  requeste  van  Adriana  Simons  dochter,  weduwe  van  wylen 

Mr.  Ludolif  van  Colen,  in  sijn  leven  woonachtig  tot  Leyden,  ende 

aldaer  geweest  zynde  professor  van  de  Mathematique  scientie,  is 

der  suppliante  toegeleyt  de  somma  van  7  2  gulden,  voordat  sy  haere 

Ho.  Mo.  heeft  gedediceert  ende  gepresenteert  seecker  bouck  in  de 

geometrie,  geintituleert :  fundamenta  arithmetica  et  geometrica  cum 

eorundem  usu  etc. 

19)# Fvndamemta  ^sic) ;|  arithmetica  ||  et  ||  Geometrica [] cumeorumdem 

usu  H  In  varij  problematis,  Geometricis,  partim  solo  linearum,  ductu,  || 

partim  per  numeros  irrationales,  &  tabulas  sinuum.  ||  &  Algebram 

solutis.  ||  Avthore  i|  Lvdolpho  a  Cevlen  |J  Hildesheimensi.  ||  JE  verna- 

culo  in  Latinum  translata  j]  A  ||  Wil  Sn.  K.  F.  1!  vignette :  eene  meet- 

kundige figuur,  il  Lvgdvni  Hatavorvm.  |J  Apud  Jacobvm  Marcvm,  Bi- 

bliopolam,  ||  Anno  CDIOCXV.  in  4°. 
A— LI  (blz.   1--269)  bevat. 

Blz.  1 — 31    Surdorum  Arithmetica  (blz.  32  is  wit). 

Blz.  33 — 79.  Liber  secundus,  in  quo  Geometrica  quaedam  Fun- 

damen-  ||  ta  oloyjpün;  ex  Euclidis  ̂ oiyziiajci  selecta  explicantur.  Defi- 
nitioaes  33  et  Propositiones   84. 

Blz.  80  en  82  is  wit.  —  Blz.  81  heeft  een  franschen  titel. 

Lvdolphi  a  f 'evlen  ||  Variorum    Problematum  Libri  4>.  II  A  ||  Wille- 
brordo  Snellio  K.  F.  [|  é  vernaculo  in  latinum  translati,  ac  varijs  || 

locis  demonstrationibus  aucti  ||  &  illustrati :  !:  Anno  1615. 

Blz.  83,  84  een  opdracht  „Amplissimo  Consultissimoque  ||  viro,  || 

D.  Aemilio  Rosendalio  J.  V.  D.  ||  et  in  Curia  Hollandica  senatori  || 

prudentissimo." 
Blz.  85 — 135.  Liber  tertius  II  De  ||  Figurarum  transmutatione  fy  see- 

tione.  Problemata  45. 

Blz.  136  is  wit. 

Blz.  137 — 184.  Liber  quartus  ||  De  ||  Aec?o|X6vwv  Geometricorum  per 
numeros  solutione.  Zetemata  57 
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Blz.  185 — 240.    Problematum    miscellaneorum  liber  quartus,  (dit 

moet    zijn    quintus)    quae    hic  vel  i|  Geometricè  per  solas  lineas,  vel 

per  canonem  trian  ||  gulorum,  aut  denique  per  Algebricas  positio-  || 
nes  solvuntur.  Problemata  35. 

Blz.  241  —  263.  Liber  sextvs,  ||  de  Figuris  ordinatis  circulo  ad- 

scriptis,  &  alijs  [|  quibusdam  huc  spectantibus,  cum  nsu  Ca-  ||  nonis 

triangulorum  in  circula-  ||  rium  segmentorum  ||  geodaesia.  Problemata 
12. 

Blz.  264 — 269.  Appendicula  de  circulo  data  ra-  ||  tione  secando. 
Problemata  3. 

20)     LüDOLPHI     A     CEULEN  ||  de  |i  CIRCVLO     ET      ADSCRIPTIS  ||  LiBER,    j|  In 

quo  plurimorum  polyg<morum  latera  per  irrationalium  numerorum  || 

griphos,  quorum  libet  autem  per  numeros  absolutos  secundum  || 

Algebraicarum  aequationum  leges  explicantur.  ||  Quae  insuper  acces- 

serunt  pagina  versa  indicabit.  ||  Omnia  è  vernaculo  Latina  fecit,  et 

annotationïbus  iüustravit  ||  Wellebrordus  Snellius,  R.  F.  I!  vignette :  het- 
zelfde portret  als  in  Noot  16,  maar  eenigzins  meer  afgesleten.  || 

Lvgd.  Batav.  ||Apud  Jodocvm  a  Colster.  Anno  1619.  in  4°. 
IV  blz.  bevatten  titel  en  opdracht  van  W.  Snellius  aan  de  Staten 

(4  blz.). 

A— Ee  (blz.  1—220)  bevatten  : 

Blz.  1 — 23  (moet  zijn  31).  Surdorum  quadraticorum  Arithmetica. 
Blz.  32  is  wit. 

Blz.  33 — 73  (moet  zijn  83).  Liber  secundus  De  Mgurarum  trans- 
mutatione  ty  sectione.  Problemata  45.  Blz.  84  is  wit. 

Blz.  85—122  (moet  zijn  134).  Liber  tertius  De  As^o/txsvwv  Geome- 
tricorum  per  numeros  solutione;  met  het  hoofd  der  bladzijden  De  ze- 

matüm  (sic)  of  zetemtum  (sic)  Geometricorum  Fpilogismo.  Zete- 
mata  57. 

Blz.  185  (moet  zijn  135) —190.  Problematum  miscellaneorum  liber 

quartus,  quae  hic  vel  |j  Geometricè  per  solas  lineas,  vel  per  canonem 

trian-  II  gulorum,  aut  denique  per  A*lgebricas  positio- 1|  nes  solvuntur.  || 
Aan    het    hoofd    der    bladzijden    staat    De  problematis  Miscellamis 

(sic).  Problemata  36. 

Blz.  191—220.    Lib.    Qvintvs,  ||  de    Figuris  ordinatis  circulo  ad 

scriptis.    &    alijs  ||  quibusdam  huc  spectantibus,  cum  usu  Ca-  ||  nonis 

triangulorum    in    circula-  }|  rium     segmentarum  ||  geodaesia.    Aan  het 
hoofd  der  bladzijden  staat  De  inventione   polygonorum.  Problemata 
3,  met  een  bijvoegsel. 

Daarop  volgt: 

a — g,  blz.  1—54.  Lüdolui  (sic)  a  Cevlen  il  De  ||  Circulo  $>  adscrip- 
tis  Liber. 
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Aan  het  einde :  Lvgd.  Batav.  j|  Excudebat  Georgius  Abrahami  a 
Marsce.  H  Anno  1619. 

Zooals  reeds  blijkt  uit  bet  voorafgaande  is  het  boek  slordig  ge- 
drukt en  bevat  dus  vele  fouten. 

Het  eerste  gedeelte  verschilt  weinig  van  het  werk  onder  noot 

(16);  het  tweede  is  eene  vertaling  van  het  eerste  gedeelte  van  het 
werk  van  noot  (12). 

2l)#  VVillebrordi  Snellii  E.  E.  ||  Cyclometricvs,  ||  De  circuli  di- 
mensione  secundum  Logista-  !j  rum  abaeos,  &  ad  Mechanicem  accu 

ratis- 1|  sima ;  atque  omnium  parabilissima.  \\  Musdemque  usus  in  qua- 
rumlïbet  adscriptarimi  \\  inventione  longe  elegantissimus,  fy  11  quidem  ex 

ratione  diametri  ad  ÏÏsuam  peripheriam  data.  !!  vignette :  een  arend 

met  lint  waarop  de  woorden  :  „Concordia  res  parvae  crescunt"  H 

Lvgdvni  Batavorvm,  h  Ex  officina  Elzeviriana,  II  anno  C10I0CXXI. 

in  4°. 
XX  en  102  bladzijden. 

22)  In  (I  Archimedis  II  circvli  dimensionem  ||  Expositio  &  Analysis.  11 
Apologia  pro  ArchimedEj  Had  Clariss.  virum  Josephüm  Scaligerum.  II 

Exercitationes  cyclicae  il  contra  Josephüm  Scaligerum,  Orontium 

Finaeum,  &  Eaymarum  ||  Vrsum,  in  decem  Dialogos  distinctae.  || 

Avthore  Adriano  Komano  Eqvite  II  Auratoy  Mathesecon  Excellentissimo 

Professor  e  in  ||  Academia  VVurceburgensi.  ||  Vignette:  eene  paauw  || 

"Wvrcebvrgi.  II  Anno  CiüIOXCYlI.  in  folio. 
4  bladz.  (zonder  pagineering),  A — EE,  112  bladzijden.  Aan  het 

hoofd  der  bladzijden  staat  overal  Apologia  pro  Archimede. 

23)*  Doctissimi  viri  et  mathe-  |[  maticarum  disciplinarum  eximij 

professoris  ||  .Toannis  De  Ee-  ||  gio  Monte  de  Triangvlis  omni-  || 

modis  libri  qvinqve:  ||  Quibus  explicantur  res  necessariae  cognitu, 

uolentibus  ad  |J  scientiarum  Astronomicarum  perfectionem  deueni-  ||  re : 

quae  cum  nusqua  alibi  hoc  tempore  expositae  ||  habeantur,  frustra 

sine  harum  instructione  ||  ad  illam  quispiam  aspirarit.  ||  Accesserunt 

huc  in  calce  pleraq ;  D.  Nicolai  Cusani  .de  Qua-  II  dratura  circuli, 

Déq;  recti  ac  curui  commensuratione:  llitemq;  Io.  de  monte  Regio 

eadem  de  re  èAsyxxi-  ||  xa  hactenus  a  nemine  publicata.  ||  vignette: 
eene  meetkundige  figuur  (zie  het  tweede  gedeelte  bladz.  6)  II  Omnia 

recens  in  lucem  edita,  fide  &  diligentia  ||  singulari.  Norimbergae  in 

aedibus  Io.  Petrei.  ||  Anno  christi  ||  M.D.XXXIII.  in  4°. 

A — E,  blz.  1 — 137  bevatten  titel,  opdracht  van  „Joannes  Scho- 

ne- |l  rvs  carolostadivs  ampliss.  sena-  ||  lorum  ordini  ciuitatis  Noricae 

Dominis  prudentiss.  S.  P.  D."  (2  blz.),  waaruit  blijkt  dat  sch<-.^ 

deze  uitgave  bezorgde :  de  „Lectoribus"  (2  blz.)  en  dan  blz.  1 — 46,  Li- 

VEBSL.  EN  MEDED.  AFD.  NATÜUEE.,  2de  EEEES  DEEL  IX.  24 
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berl  (theoremata  LVII);  blz.  46—63,  Liber  Il  (theoremata  I— XXXIII); 

blz.  63—92,  Liber  III  (theoremata  LVI) ;  blz.  93—125,  Liber  IV 

(theoremata  XXXI1II);  blz.   126—137,  Liber  V  (theoremata  XV). 

3  blz.  wit,  daarop  de  titel. 

Joannis  de  Kegio  ||  monte  Germani,  Nationis  Eran-  II  cicae,  Mathe- 

maticarum  disciplinarum  principis,  De  quadratura  ei  reu-  ||  li,  dialo- 

gus,  &  rationes  diuersae  separatim  aliquot  libellis  ex- ||  quisitae:  Ad 

ea  de  re  Cardinalis  Cusani  tradita  &  inuenta :  ||  quibus  autor  haec  prae- 

scripsit  uerba  Graeca,  quae,  ne-  [|  quid  illius  subtraheremus  studiosis, 

subijci  (sic)  cu-  ||  rauimus.  ||  im/zipri[ioi.raL  novAltx.  icpo?  t«  xv-Aov  rsrpx-  II 

ycóvtapoifQ  Nmóasw  tT  Kou<rcuou  èxdedopsvoiat  ||  waaronder  een  grieksch 
vers. 

Na  eene    witte  bladzijde    op  blz.  3,  4  een  brief  Joannes  Scho-  |j 

ner    Carolostadivs    Geor-  ||  gio   Tanstetero    Kegio    Medico    S.  D. 

gedateerd  „pridie  idus  Julij  anno  M.D.XXXIII." 

a — c.  Blz.  5-  93,  het  werk  zelf:  op  blz.  94  (zonder  paginatuur)  de 

„Errata  recogniti  operis,"  waaronder  „Excvdebatvr  Norimbergae 

per  ij  Joh.  Petreivm  anno  ||  M.D.XXXIII.  II  Mense  Avgvsto." 
2  witte  bladz. 

24)*  VeRZAAMELING  II  VAN  EENIGE  OPGELOSTE  II  ZO  BEPAALDE  ALS  ONBE- 

PAALDE ||  mathematische  ||  voorstellen;  II  Rertijds  door  den  vermaar- 

den ||  Ludolp  van  Keulen  ||  Onder  den  tytel  van  Konstige  Vraagen, 

zonder  ||  Ontbindingen  in  't  licht  gegeeven.  ||  verrijkt  met  ||  Noodige 
Aanmerkingen  ||  en  ||  Nuttige  Uitbreidingen,  ||  Welken  tot  eene  by- 

zondere  Verklaaring  ||  daar  toe  behooren.  [|  In  deeze  orde  geschikt, 

Ten  dienste  der  geenen,  welken  zich  de  handgreepen  der  ||  Stelkunde  ge- 

meenzaam trachten  te  maaken,  en  zich  |]  daar  in  zouden  willen  oefenen.  || 

door  ||  Laurens  Praalder  II  Mathematicus  te  Utrecht,  ||  Te  Amster- 

dam, ||  By  J.  Morterre,  Boekverkoper.  ||  MDCCLXXVII.  in  8°.  met 
3  platen. 

(A)— (R),  blz.  1—26*. 

Blz.  265  (zonder  pagineering)  bevat  verbeterde  Aanmerking. 

Blz.  266 — 267  (zonder  pagineering)  lijst  van  uitgegeven  werken. 

"Rogg  geeft  bij  dezen  titel  het  jaartal  1806  (?). 

25)*  LüDOLF    VAN  KEÜLEN's  ||  MATHEMATISCHE  ||  VOORSTELLEN,  ||  BEKEND 
onder  den  tytel  van  II  Kunstige  Vraagen  ü  zonder  II  ontbindingen,  || 

opgelost  Hen  verrijkt  met  II  Aanmerkingen  en  Uitbreidingen,  II door  II 

Laurens  Praalder,  ||  Leeraar  in  de  wiskunde  te  Utrecht.  ||  Met 

Plaaten.  II  Te  Amsterdam,  by  ||  J.  W.  Smit.  ||  MDCCX.0.  in  8°. 
Volkomen  hetzelfde  werk  als  het  vorige  met  hetzelfde  aantal 

bladzijden,  enz. 
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2*)*  Gronden  ||  der  ]|  wiskonst,  ||  behelsende  een  klaere  ||  fonda- 
mentele  instructie  ||  van  de  |]  mathesis  [|  eerste    stuk  ||  ontworpen, 

BEREKENT,     EN     IN      't  ||  LICHT     GEBRAGT  [|  DOOR  ||  LaüRENS    PRAELDER,  || 
Examinateur  van  d?  Zee  Officieren,  by  het  Ed.  Mog.  \\  Collegie  ter  Ad- 

miraliteit op  de  Maze;  en  Leermeester  ||  der   Wiskonst,  te  Rotterdam.  || 

Te  Rotterdam,  ||  By  de  Wed.  Pieter  van  Gilst,  Boekverkoop-  ||  ster 

in  't  Hang.  1753.  in  4".  met  2  platen. 
VIII  bladz.  bevat  den  titel  en  „Voorreden  |i  aen  den  ||  goetgun- 

stigen  ||  Leezer,"  waarin  hij  mededeelt  eenige  eigenschappen  te  geven 

van  driehoeken,  die  1°  een  regten,  eenen  halven  en  anderhalven 

regten  hoek  hebben,  2°  „als  d'drie  Perpendicularen  (welke  uit  het 
centrum  |J  van  een  Omgeschreven  cirkel,  tot  yeder  zyde  van  den  \\  driehoek 

getrokken)  eene  Arithmetischeprogresis",  3°  „eene  Geometrische  progr es. '" 
Verder  belooft  hij  een  „Tweede  deel,  nopens  den  Sphaerischen  driehoek," 
dat  echter  nimmer  is  verschenen. 

A— Q,  blz.  1— -128  bevatten: 

Blz.  1 — 24.  I  Hooftstük.  ||  Handelende  van  de  ||  Hoekmaten,  || 

Raeklijnen,  Ij  en  ||  Snijlunen. 

Blz.  25 — 119.  II  Hooftstük.  Ij  Van 'de  ||  Trigonometrla. 
Blz.  120 — 128.  Aenhangsel  met  25  Voorstellen. 

27)*  Verhael  II  van  't  gepasseerde  II  beneffens  II  d'Examen  die  ge- 
houden Ij  IS,TER  GELEGENTHEIT  II  DER  BEROEPINGE  ||  VAN  AdRIAAN  VlSSER,  || 

TOT  STATS  SCHOOLMEESTEREN  ||  VOORZANGER  TE  j|  PURMERENDE.  ||  Te  ROT- 

TERDAM, ||  By  de  Wed.  Pieter  van  Gilst,  Boekverkoop-  ||  ster  in  't 

Hang.  1752.  in  4°. 
A — C  bevatten: 

4  bladz.  (zonder  paginatuur)  de  titel  en  „Voorreden  ||  aen  den  || 

GOETGÜNSTIGEN    LEEZER." 
Blz.  5—24. 

28)*lNTORNO  AD  UNA  ISCRIZIONE  POSTA  SULLA  TOMBA  Dl  LUDOLF 

VAN  CEULEN  II  LETTÉRA  H  DEL  SIG.  EUGENIO  CATALAN  (I  PROFES80RE 

NELL'  UNJVERSITa  Dl  LIEGE  il  A  D.  B.  BONCOMPAGNI.  —  BULLETINO  || 

Dl  ||  BIBLIOGRAPHIA  E  Dl  STORIA  ||  DELLE  |l  SCIENZE  MATEMATICHE  E 

FISICHE  !!  PUBLICATOil  DA.  B.  BONCOMPAGNI,  II  TOMO  VII.  [I  MARZO  1874  |1 

PAG.    141  —  144.    ROMA. 



OVEE   DE 

QÜANTITATIEVE  BEPALING  VAN  KININE  IN 
KINABASTEN 

MET   BEHULP    VAN    DEN   POLAEISTROBOMETER. 

DOOR 

A.   C.    OUDEMANS   Jr. 

In  mijne  verhandeling  Over  het  soortelijk  draaiingsvermogen 

der  voornaamste  kina-alkaloïden  in  vrijen  en  gebonden  toestand, 
heb  ik  de  meening  geuit,  dat  het  gebruik  van  den  polaristrobo 

meter  bij  de  quantitatieve  analyse  van  mengsels  van  twee  of 

meer  kina-alkaloïden  een  belangrijk  hulpmiddel  kan  worden  en 
heb  ik  getracht,  door  eenige  voorbeelden  te  bewijzen,  dat  de 

storende  invloeden,  die  hetzij  door  wijziging  van  den  concentra- 

tiegraad, hetzij  door  het  gelijktijdig  samenzijn  van  twee  of  meer 

alkaloïden  kunnen  worden  uitgeoefend,  in  elk  geval  zoo  gering 

zijn,  dat  een  onderzoek  met  den  polaristrobometer  bij  eenige 

oefening  veel  nauwkeuriger  uitkomsten  geeft,  dan  eene  analyse 

langs  zuiver  scheikundigen  weg. 

Eene  gereede  aanleiding  tot  voortzetting  van  mijn  onderzoek 

vond  ik  in  de  omstandigheid,  dat  sommige  scheikundigen  en 

kininefabrikanten  ter  beoordeeling  van  de  waarde  der  basten 

het  gehalte  aan  kinine  bepalen,  door  uit  een  langs  zekere 
methode  bereid  aftreksel  der  basten  kinine  en  cinchonidine  als 

moeilijk  oplosbare  wijnsteenzure  zouten  neerteslaan,  en  uit  het 

mengsel  de  kinine  in  een  of  anderen  vorm  af  te  zonderen. 

In    verband    met  mijn  vroeger  onderzoek  kwam  het  mij  niet 
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onmogelijk  voor,  door  middel  van  den  polaristrobometer  het 

gehalte  aan  kinine  in  dergelijk  mengsel  van  twee  tartraten  te 

vinden.  Wel  is  waar  zijn  deze  verbindingen  in  water  onoplos- 
baar, maar  zij  worden  gemakkelijk  opgelost  in  verdunde  zuren. 

Het  kwam  er  nu  slechts  op  aan,  voor  de  beide  tartraten  de 

draaiingsconstanten  bij  eene  bepaalde  verhouding  van  tartraat 

en  zuur  te  bepalen  en  door  synthetische  proeven  te  beslissen, 

of  uit  het  S.  D.  Y.  van  een  mengsel  der  tartraten  langs  een 

of  anderen  weg  de  procentische  samenstelling  daarvan  en  dus 

ook  het  gehalte  aan  kinine  kon  berekend  worden. 

De  uitkomst  van  het  onderzoek  heeft  mijne  verwachting  verre 

overtroffen  en  mij  bevestigd  in  de  meening,  dat  men  door  juiste 

waarneming  van  het  S.  D.  Y.  bij  dergelijk  onderzoek  veel  spoe- 

diger tot  het  doel  geraakt,  dan  door  eene  tijdroovende  en  lastige 

scheikundige  analyse. 

Zij  wederspreekt  tevens  op  treffende  wijze  het  afkeurend  oor- 
deel, dat  hesse,  ofschoon  geheel  zonder  grond  en  voorbarig, 

ten  aanzien  van  het  nut  der  bepaling  van  het  S.  D.  Y.  bij 

kinologische  onderzoekingen  heeft  geveld  (zie  Ann>  der  Chemie 

u.  Pharm.   166,  S.   230). 

In  de  volgende  bladzijden  heb  ik  zoo  kort  mogelijk  trachten 

samen  te  vatten  wat  tot  eene  juiste  waardeering  der  door  mij 
aanbevolen  methode  en  van  de  daardoor  te  bereiken  nauwkeu- 

righeid noodzakelijk  is. 

Over  de  neutrale  tartraten  van  kinine  en  cinchonidine. 

Het  neutrale  tartraat  van  kinine  is  door  abppe  (J.  ƒ.  p.  C. 

LIH,  p.  334)  onderzocht.  Hij  vond,  dat  de  verbinding  bij  dro- 

gen op  130°  -140°  C.  slechts  1.5  pCt.  water  verloor  en  be- 
sloot daaruit,  dat  het  zout  geen  kristalwater  bevatte,  te  meer 

omdat  het  er  na  het  drogen  volstrekt  niet  verweerd  uitzag. 

Deze  opgave  strookt  echter  niet  met  mijne  ervaring;  herhaalde 

malen  heb  ik  het  tartraat  vervaardigd  door  neutrale  oplossingen 

van    zuivere    kininezouten    met    kalium -natrium- tartraat  neerte- 
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slaan  en  steeds  heb  ik  daarin  bij  drogen  op  120° — 130°  C. 
een  watergehalte  gevonden,  dat  met  1  molecule  H20  overeen- 

komt. Buitendien  was  het  gedroogde  tartraat  kennelijk  van  het 

ongedroogde  onderscheiden ;  het  hing  op  eene  eigenaardige  wijze 

samen  en  had  een  S.  D.  V.  dat  juist  zooveel  grooter  was  dan 
dat  van  het  niet  verhitte,  als  met  het  verlies  van  1  mol.  water 
overeenkwam. 

Zie  hier  de  uitkomst  van  eenige  waterbepalingen  tot  staving 

van  het  gezegde: 

1)  1.1420  gram  tartraat  (Praeparaat  A,  nog  eenigzins  sa- 

menhangend) verloren  na  4  uur  drogen  bij  125°  C.  0.0288 
gr.  water. 

2)  1.3218  gram  tartraat  (Praeparaat  B,  korrelig  kristallijn, 

geheel  luchtdroo^)  verloren  na  4  uur  drogen  op  130°  C.  0.0292 

gr.  water. 

3)  1.1124  gram  tartraat  (Praeparaat  C,  lange  naalden,  fijn- 

gewreven, geheel  luchtdroog)  verloren  na  5  uur  drogen  op  125°  C. 
0.0240  gr.  water. 

Alzoo: 

Gevonden Berekend  uit 

3) 

2) 

3) 

2(O20H24N2O2),C4H6O6+H3O 

2.6 2.1 2.2 2.2 

Dat  arppe  slechts  1.5  pCt.  water  vond,  laat  zich  wellicht 

daaruit  verklaren,  dat  het  kinine-tartraat  zijn  kristal  water  bij 

130°  vrij  langzaam  verliest. 
Ik  meen  dus  voor  het  kinine-tartraat  de  samenstelling 

2(C30H24N2O2),C4H6O6+H2O    te  moeten  aannemen. 
Wat  nu  het  cinchonidine-tartraat  betreft,  dit  is  door  hesse 

(Ann.  der  Chem.  u.  Pharm.  135,  S.  337)  onderzocht  en  be- 
vonden aan  de  samenstelling  2(C2  0H2  4N2O),C4H6O0  +  2H2O 

te  beantwoorden.  De  formule  eischt  4.5  pCt.  kristalwater. 

Hesse  vond  in  4  proeven  4.5 — 4.7  pCi.  Ofschoon  deze  bepa- 
lingen alle  vertrouwen  verdienen,  heb  ik  het  kristalwater  van 

het  cinchonidine-tartraat  zelf  insgelijks  bepaald  en  bij  meerdere 

proeven  een  gehalte  van  4.2  tot  4.5  pCt.  water  door  drogen  op 

130°  gevonden. 
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Neemt    men    de    boven  opgegevene  formulen    aan  dan  vindt 

men  voor  het  alkaloïdegehalte  der  zouten  : 

79.41  pCt.  kinine  in  het  kinine-tartraat 
76.80     //       cinchonidine  in  het  cinchonidine-tartraat. 

Soortelijk  draaiingsvermogen  van  kinine-  en  cinchonidine- 
tartraat    bij  oplossing    in  eene  zwakke  overmaat  van  zoutzuur. 

Ter  bepaling  van  het  S.  D.  V.  heb  ik  de  verhouding  geko- 

zen van  6  C.C.  normaal  zoutzuur  op  0.816  gr.  kinine-tartraat 

en  0.802  gr.  cinchonidine-tartraat.  Beide  gewichten  stellen  1 
molecule  van  het  zout  voor,  in  milligrammen  uitgedrukt.  De 

aangegevene  hoeveelheid  zoutzuur  is  voldoende  om  het  tartraat 

bij  het  omroeren  terstond  in  oplossing  te  brengen. 

Ten  einde  mij  echter  rekenschap  te  geven  van  den  invloed, 

dien  de  concentratiegraad  uitoefent  en  ook  voor  anderen  de 

bepalingen  van  kinine  bij  andere  concentratièn  dan  de  boven 

aangegevene  mogelijk  te  maken,  heb  ik,  voor  eene  tempe- 

ratuur van  17°  C.  drie  seriën  van  waarnemingen  gedaan,  tel- 
kens met  eene  andere  vloeistof,  waarin  bij  behoud  van  de  ver- 

houding van  1  molec.  tartraat  op  6  C1H.,  alleen  het  watergehalte 
verschillend  was. 

Deze  vloeistoffen  waren  aldus  samengesteld : 

A)  0.4  gr.  tartraat  en  3  C.C.  normaal  OH  op  20  C.C.  water. 

B)  0.8  //    //    //  6   //    //    //  n   20   //   // 

C)  1.2  //    //    //  9   //    ii  //   //  20  //   // 

Het  kinine-tartraat,  dat  voor  deze  proeven  diende,  was  ver- 

kregen, door  zuiver  uit  kinine-benzolaat  bereid  alkaloïde  in  ver» 
dund  zoutzuur  tot  zwak  zure  reactie  op  te  lossen,  de  vloeistof 

warm  met  seignette-zout  neer  te  slaan  en  het  bij  bekoeling  af- 
gezette zout  uit  uiterst  verdunden  alcohol  om  te  kristalliseeren. 

Het  cinchonidine-tartraat  was  vervaardigd  door  het  neerslaan 

van  eene  warme  oplossing  van  neutraal  cinchonidine-hydrochlo- 

raat  met  seignette-zout. 
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Beide  tartraten   waren   na   het   afwasschen    aan    de  lucht 

droogd. 

De  uitkomsten  van  het  onderzoek  waren  de  volgende: 

Ki  nine-tartraat. 

Concentratie  A. 

(0.4  gr.  tartraat  en  3  C.C.  norm.  C1H  op  20  CC). 

(a)D  =  216°.0  ̂  

(«)D  =  215°.6 

(a)D  =  215°.3 

(a)D  —  215°.8 

Midden  (a)D  =  2 15°. 8 

Concentratie  B. 

(0.8  gr.  tartraat  en  6   C.C.  norm.  C1H  op  20  CC). 

(a%  =  211°.  2 

(«)D  =  211°.7 
(«)D=2]P.5 

Midden  (a)D  =  211°.5 

Concentratie  C. 

(1.2  gr.  tartraat  en  9  CC  norm.  C1H  op  20  CC). 

(a)D  ===  207°.7 

(a)D  =  207°.9 

Midden  "(a)D  =  207°.8 

Cinchonidine-tartraat, 

Concentratie  A. 

(0.4  gr.  tartraat  en  3  CC  norm.  C1H  op  20  CC). 

(a)D  =  131°.2  ̂  

(«)D  =  J.310.4 

Midden  (a)D  =  13R3 
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Concentratie  B. 

(0.8  gr.  tartraat  en  6  C.C.  norm.  C1H  op  20  CC). 

(«)D  =  12  9°.  9 

(«)D  —  129°.3 

Midden  («)D  =  129°.6 

Concentratie  C 

(1.2  gr.  tartraat  en  9  CC  norm.  C1H  op  20  CC). 

(«)D  =  127°.8 

(«)D  =  128°.3 

Midden  («)D  =  128°.1 

Het  zal  niet  geheel  overbodig  zijn,  hier  de  opmerking  te 
maken,  dat  het  waargenomene  S.  D.  Y.  niet  dat  is,  wat  aan 

het  tartr  at  op  zich  zelf  toekomt,  maar  eigenlijk  betrekking  heeft 

op  een  door  verdund  zoutzuur  geheel  of  gedeeltelijk  ontleed 
wijnsteenzuur  zout. 

Bij  mijne  vroegere  proeven  omtrent  den  invloed  van  zuren 

in  overmaat  op  het  S.  D.  V.  der  kinine-alkaloïden  nam  ik  de 

concentratie  zóó,  dat  op  20  CC  vocht  0.312  gr.  (ongeveer 

1  molecule  in  milligrammen  uitgedrukt)  was  bevat.  Daar  deze 

hoeveelheid  juist  overeenkomt  met  ±  405  milligram  tartraat, 

bij  de  concentratie  A  genomen,  zoo  kunnen  wij  door  berekening 
komen  tot  de  kennis,  of  de  in  zoutzuur  opgeloste  tartraten  zich 

geheel  gedragen  als  mengsels  van  een  weinig  wijnsteenzuur  met 

in  overmaat  (3  HC1  op  1  molecule  kina-basis)  van  zoutzuur 

opgeloste  alkaloïden. 

Yoor  het  S.  D.  V.  van  kinine-tartraat  vinden  wij  bij  con- 

centratie A.  21  5°. 8;  dit  wordt  op  kinine  berekend  271°. 7  ;  het 
S.  D.  V.  van  het  wijnsteenzuur  (in  de  vooronderstelling  dat 
dit  door  de  zwakke  overmaat  van  zoutzuur  en  door  de  aanwe- 

zigheid van  het  zure  kinine-hydrochloraat  niet  gewijzigd  wordt) 

bedraagt  naar  de  door  landolt  gege vene  formule  juist  ̂ r  15°. 0. 
De  rechtsche  draaiing  door  de  geringe  hoeveelheid  van  het  aan- 

wezige wijnsteenzuur  (0.0746  gr.)  te  weeg  gebracht,  bedraagt 

OM 7  en  dit  bedrag  moet  bij  dat  van  het  op  kinine  berekende 

S.  D.  Y.    worden    geteld,    om  de  ware  grootte  daarvan,  zooals 
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het  zich  in  de  gemengde  oplossing  heeft  getoond,  te  vinden. 

Men  komt  aldus  tot  het  cijfer  271°. 9.  Vroeger  zagen  wij,  dat 
1  molecule  kinine,  met  3  C  C.  normaal  zoutzuur  op  2  0  C.C. 

verdeeld,  een  S.  D.  V.  opleverde  van  27^.5  en  het  blijkt  dus, 

dat  de  aanwezigheid  van  wijnsteenzuur  de  waarde  van  (a)D  bij 

kinine  onder  de  gegevene  omstandigheden  vermindert. 

Evenzoo  berekenen  wij  voor  (a)D  van  chinchonidine,  na  de 

voor  het  wijnsteenzuur  aangebrachte  correctie,  171°.2,  terwijl 
vroeger  voor  dezelfde  verhouding  van  alkaloïde  en  zoutzuur, 

maar  bij  afwezigheid  van  wijnsteenzuur  gevonden  was   J75°.6. 
De  onderzochte  oplossingen  gedragen  zich  alzoo  niet  als  een 

mengsel  van  in  3  moleculen  Cl  H  opgeloste  kinine  en  wijn- 

steenzuur, en  ik  geloof  dit  alleen  daaraan  te  kunnen  toeschrij- 
ven, dat  het  alkaloïde  niet  geheel  aan  zoutzuur,  maar  nog  voor 

een  deel  aan  wijnsteenzuur  gebonden  is;  hoogstwaarschijnlijk 

toch  zal  het  S.  D.  V.  van  kinine  in  eene  zure  wijnsteenzure 

oplossing  geringer  zijn,  dan  wanneer  het  in  overmaat  van  zout- 
zuur is  opgenomen. 

Soortelijk  draaiingsvermogen    van    mengsels  der  beide  tartraten 

in  eene  zwakke  overmaat  van  zoutzuur  opgelost. 

Daar  het  moleculairgewicht  van  wijnsteenzure  kinine  en  wijn- 
steenzure cinchonidine,  en  het  gehalte  der  beide  zouten  aan 

alkaloïde  slechts  weinig  van  elkander  verschillen,  zoo  zal  bij  het 

toevoegen  van  6  CC.  normaal  zoutzuur  aan  0.810  gr.  van  het  tar- 

traten-mengsel,  ten  aanzien  van  de  oververzadiging  van  beide 

alkaloïden  ongeveer  dezelfde  toestand  worden  in  het  leven  ge- 

roepen, als  bij  de  oplossing  van  ieder  der  tartraten  ten  bedrage 

van  0.8  gr.  Uit  vroegere  proeven  toch  is  gebleken,  dat  eenige  milli- 
grammen alkaloïde  of  een  paar  droppels  normaal  zoutzuur  meer 

of  minder  geen  merkbaar  verschil  in  het  resultaat  te  weeg  brengen. 

Ik  voedde  dus  eenige  hoop,  dat  ik  door  het  bepalen  van  het 

S.  D.  V.  van  oplossingen,  die  op  20  C.C.  evenveel  normaal 

zoutzuur  en  gemengde  tartraten  bevatten,  als  boven  ten  opzichte 

der  zuivere    wijnsteenzure    zouten    is    opgegeven,  tot  de  kennis 
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van  de  procentische  samenstelling  der  bedoelde  mengsels  zou 

kunnen  geraken. 

Daartoe    had    ik    namelijk  slechts  gebruik    te  maken  van  de 
forinulen : 

215°.8X*+131°.ö  X  (100-^)  =  100  X(«)m (voor concentr.A) 

211°.5X#+129n.6  X  (100-*)  =  100  x  '«)"  (voor  concentr.B) 

2070.8><tf+128°.l  X  (100-*)  =  100  X  («)m  (voor  concentr.C) 

waarvan  x  het  procentgehalte  aan  kinine-tartraat  en  (a)m  het 
waargenomene  S.  D.  V.  voor  streep  D  van  het  op  de  zoo 

even  beschrevene  wijze  behandelde  tartraten-mengsel  betee- 
kenen. 

Zie    hier    nu    de    uitkomsten  van  eenige  in   dit  vooruitzicht 

genomene  proeven : 

CONCENTRATIE    A. 

Waargenomen 
S.  D.  V. 
(*)d. 

Werkelijk  gehalte  aan 
kinine-tartraat  in 

het  mengsel. 

Gehalte  aan  kinine- 
tartraat  uit  het 

S.  D.  V.  berekend. 
A 

152°.5 25.0  pCt. 25.1  pCt. 

—  0.1 

165°.7 
39.7      , 40.7      „ 

—  1.0 

171°.9 
47.9      „ 48.0      „ 

—  0.1 

183°.5 
60.0      „ 61.8      „ 

-    1.8 

191°.6 
70.3      „ 71.4      „ 

—  1.1 

194°.3 
73.8     „ 74.6      „ 

—  0.8 

195°.3 
75.2      „ 75.7      „ 

—   0.5 

203°.3 
85.2      „ 85.2     „ 0 
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CONCENTRATIE     B. 

Waargenomen 
S.  D.  V. 
Md. 

Werkelijk  gehalte  aan 
kinine-tartraat  in 

het  mengsel. 

Gehalte  aan  kinine- 
tartraat  uit  het 

S.  D.  V.  berekend. 
A 

150°.2 25.3  pCt. 25.0    pCt. 

+   0.3 
171°.2 49.1      // 50.6     // 

—  1.5 

170°.8 50.0     // 50.3      // 

—   0.3 

172°.3 52.5     // 52.0      // 

+   0.5 
183o.7 64.3     // 66.0     // 

—  1.7 

1860.0 68.8      // 69.7     // 

—  0.9 

1880.0 70.1     // 71.3     // 

—  1.2 

191°.7 75.0     // 75.8      // 

—  0.8 

l95o.3 79.6      // 80.2     // 

-    0.6 

195.1 80.2      // 8Ö.0     // 

— .  0.2 

203°.5 90.9      // 90.2     // 

+   0.7 

CONCENTRATIE    O. 

Waargenomen 
S.  D.  V. 

Werkelijk  gehalte  aan 
kinine-tartraat  in 

het  mengsel. 

Gehalte  aan  kinine- 
tnrtraat  uit   het 

S.  D.  V.  berekend, A 

147°.5 

171°.3 

189°.1 

24.9  pCt. 

54.6      n 

75.4     z 

24.3  pCt. 

54.1      // 

76.4  // 

-1-   0.6 

+    0.5 

—   1.0 

Men  ziet  uit  deze  resultaten,  dat    de    bereikte    naauwkeurig- 
heid  zeer  voldoende  is. 
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Uit  de  omstandigheid,  dat  de  verschillen  meestal  in  een  be- 
ien zin  uitvallen,  en  dat  men  meestal  te  veel  kinine-tartraat 

vindt,  mag  met  eenige  waarschijnlijkheid  worden  opgemaakt,  dat 

de  wet,  volgens  welke  het  S.  D.  V.  der  mengsels  van  hunne 

samenstelling  afhankelijk  is,  niet  door  eene  rechte  lijn  maar  door 

eene  lijn  met  zeer  zwakke  kromming  moet  worden  voorge- 
steld. De  door  mij  bereikte  naauwkeurigheid  was  echter  niet 

groot  genoeg,  om  hieromtrent  tot  volkomene  zekerheid  te  ge- 
raken. 

Ten  slotte  geef  ik  hier  de  formulen  op,  die  bij  de  bereke- 

ning van  het  S.  V.  D.  bij  alle  concentraties  tusschen  0.4  en 

1.2   gr.  tartraat  op    20   C.C.  behooren  te  worden   gebezigd. 

Gr.  tartraat 

op  20  C.C. 

Aantal  C  C, 
normaal  C1H. 

Formulen  voor    de  berekening  van  het  S.  V.  D. 

geldig  voor  t  =  17°  C. 

0.405 3 215°.8^  + 181°.3(100-*)=:  I00x(«)m 

0.506 3.75 m*.7"'i  + 130°.9  (100-*]  -100x(«)m 

0.608 4.50 213°.6  x  + \WA  (100-.r)  =  ]00x(«)m 

0.708 5.25 212°.5  x  + 130°.0  (100-«)=  100x(«)m 

0.810 6.00 B1I'.5«  + 129°.6(100-a)  =  100x(«;m 

0.911 6.75 iWAx  + 
129°.2  (100-*)=  100x(a)m 

1,012 

-.50 
209°.5^  + 

128°.8  (100-^)  =  100x(«)m 

1,114 8.25 208°.6  x  + 
128o.4(l00-^)  =  100x(«)m 

1.215 9.00 207°.8#  + 128°.1  (100-*)=  I00x(«)m 

Delft,  26  Nov.   1875. 



KUNSTMATIGE    D1GESTIE 

CELLULOSE, 

Th.  H.  MAC  GILLAVRY. 

Nadat  de  hoogleeraar  donders  had  aangetoond,  dat  de  eiwit- 

lichamen van  rogge  en  tarwe  hoofdzakelijk  voorkomen  in  een 

enkele  cellenlaag,  die  den  geheelen  korrel  omgeeft  en  dat  deze 

laag.  bij  het  malen  van  het  graan,  op  de  meeste  plaatsen  met 

de  zemelen  verbonden  blijft,  onderzocht  hij  verder  of  de  eiwit- 

lichamen en  de  vetten  der  zemelen  door  dieren  (hond  en  konijn) 

verteerd  worden.  Omstreeks  denzelfden  tijd  bepaalde  Dr.  J.  a. 

fles  de  verteerbaarheid  van  zeineleu  bij  honden,  konijnen,  geiten 

en  menschen,  terwijl  iets  later  door  f.  c.  hekmeijer  hetzelfde 

vraagstuk  bij   runderen  en  paarden  werd  behandeld. 

De  vraag  die  bij  deze  voor  ongeveer  25  jaren  verrichte  on- 

derzoekingen op  den  voorgrond  trad  luidt:  wordt  de  cellulose- 

wand  der  cellen  die  de  eiwitlichamen  bevatten  door  de  spijs- 

verteeringsvochten  aangetast  ?  Viel  het  antwoord  bevestigend 

uit,  dan  was  van  zelf  klaar  dat  de  celinhoud  eveneens  verteerd 

moest  worden;  in  het  omgekeerde  geval  moest  aan  zemelen 

ondanks  hun  rijkdom  aan  eiwitlichamen  en  vetten  alle  waarde 

voor  de  voeding  worden  ontzegd.  Men  weet  dat  door  de  ge- 
noemde onderzoekers  bewezen  werd  dat  planteneters  zemelen 

verteeren,  terwijl  vleescheters  en  ook  de  mensch  hiertoe  niet 

in  staat  bleken  te  zijn.  *) 

*)  Men    zie    ov«r    een    en  ander  de  jaargangen  1S50  tot  1852  van  het  Neder- 
landsen Lancet. 
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Het  feit  dat  cellulose  door  planteneters  wordt  verteerd  is 

sedert  nooit  weersproken,  maar  tallooze  malen  bevestigd  gewor- 

den. In  den  nieuweren  tijd  is  door  henneberg,  stohmann  en 

weiske  aangetoond,  dat  ook  de  mensch  dat  vermogen,  hoewel 

in  geringe  mate  bezit. 

De  scheikundigen  der  proefstations  hebben  in  de  laatste  tien- 

tallen jaren  een  arbeid  verricht  die  bewondering  verdient.  Door 

hen  zijn  we  in  staat  gesteld  met  cijfers  aan  te  toonen  dat  de 

cellulose  in  het  voeder  der  planteneters  een  gewichtig  voedings- 

middel daarstelt  en  voor  een  aanzienlijk  deel  de  uitgaven  van 

het  organisme  dekt.  Tot  toelichting  wensch  ik  enkele  korte 

mededeelingen  te  doen  die  ik  ontleend  heb  aan  het  Organfür 

naturwissenschaftliche  Forschung  auf  dem  Geblete  der  Land- 

wirthschaft. 

Wanneer  men  grashooi  achtereenvolgens  uittrekt  met  verdund 

zwavelzuur,  verdunde  natronloog,  alcohol,  aether  en  water  houdt 

men  een  vezelmassa  over,  die  vroeger  cellulose  werd  genoemd, 

later  van  hrnneberg  en  stohmann  den  naam  Rohfaser  heeft 

ontvangen  *).  Die  Rohfaser  welken  ik  plantenvezel  zal  noemen 

bevat  nog  aschbestanddeelen  maar  geen  stikstof  meer.  Bij  be- 

handeling met  jodiuin  en  zwavelzuur  wordt  ongeveer  60  pCt. 

blauw  gekleurd,  de  blauwe  gedeelten  zwellen  op  tot  een  pap. 

de  rest  neemt  een  geelbruine  kleur  aan. 

Door  elementair-analyse  is  gevonden  dat  deze  plantenvezel, 
na  aftrek  van  aschbestanddeelen,  bevat : 

C.  H.  o. 

46,34  pCt.  6,46  pCt.  47,19  pCt. 

terwijl  de  zamenstelling  van  zuivere  cellulose  is  als  volgt : 

44.44  pCt.  6,17  pCt.  49,39  pCt. 

Men  weet  dat  de  plantenvezel  behalve  cellulose  andere  licha- 

men bevat,  waarvan  enkelen  namen  hebben  ontvangen  b.  v. 

Lignine,  Suberine,  Cutine,  welke  allen  een  hooger  koolstofge- 

halte   bezitten    dan     cellulose.     Het    is    Dr.    stutzeb,    gelukt, 

*)  Zie    voor    nadere    bijzonderheden    het    in  den    tekst  aangehaalde  tijdschrift, 

Band  XVIII,  iV°.  3,  die  Rohfaser  der  Gramineen  von  Dr.  a.  stutzer. 
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hoofdzakelijk  door  langdurige  behandeling  met  salpeterzuur  van 

1,33  S.  G.  bij  kookhitte,  uit  den  plantenvezel  een  massa  af  te 

scheiden,  in  elementaire  samenstelling  vrij  wel  met  zuivere  cel- 
lulose overeenkomende,  die  ook  door  jodium  en  zwavelzuur 

geheel  blauw  wordt  gekleurd.  Omgekeerd  heeft  hij  door  gedu- 
rende 18  dagen  voortgezette  verhitting  met  zwavelzuur  (1  :  5) 

de  plantenvezel  voor  een  groot  deel  in  druivensuiker  omgezet 

en  een  massa  overgehouden  die  aldus  was  samengesteld : 

c.  H.  o. 

50,20  pCt,  6,80  pCt.  42,99  pCt. 

Deze  massa  gaf  bij  de  reactie  met  jodium  en  zwavelzuur  nog 

een  geringe  violette  verkleuring.  In  het  geheel  was  door  de 

behandeling  met  zwavelzuur  65,44  pCt.  plantenvezel  opgelost. 

Ik  meen  nu  dat  men  veilig  kan  aannemen  dat  de  plantenvezel 
voor  meer  dan  de  helft  uit  cellulose  bestaat. 

Daar  vaststaat  dat  de  mest  der  herkauwers  een  deficit  van 

meer  dan  50  pCt.  plantenvezel  geeft  en  de  plantenvezel  der 

mest  in  koolstofgehalte  verre  de  plantenvezel  van  het  voeder 

overtreft,  blijkt  dat  het  vooral  de  cellulose  van  den  planten- 
vezel is,  die  in  het  darmkanaal  wordt  opgelost.  Onderstaande 

tabel  geeft  de  procenten  die  door  verschillende  onderzoekers 

verkregen  zijn. 

Yan  den  plantenvezel  uit  grashooi  wordt  verteerd  *) 

6  0  pCt.  door  ossen,  volgens  proeven  gedaan  te  Weende 

63pCt.      //  Electoraal  schapen //  //  //  door  Peters 

72pCt. //  Negretti 

// // 

n n »  1  Hellriegel 

54pCt. //  gewone 

// 

// n ii ( en  Lucanus 

58pCt. 
//        // 

// // ii 

ii //  Hofmeister 

54pCt. //        // // 

// 

ii 

ii 

//          // 

Omtrent  de  nog  al  uiteenloopende  getallen  dezer  tabel  dient 

te  worden  opgemerkt,  dat  herkauwende  dieren  van  dezelfde 

soort  en  van  denzelfden  leeftijd,  die  voor  één  waarnemer  en  voor 

parallelproeven   dienden,    dikwijls    even    groote   afwijkingen    ver- 

*)  O.  f.  n.  F.  a.  d.  G.  d.  L.  Band  XVI,  jS".  1,  jjag.  21. 
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toonden  als  door  verschillende  onderzoekers  voor  verschillende 

soorten  van  herkauwers  zijn  gevonden.  Ook  is  het  van  gewicht, 

dat  kleine  herkauwers  een  levendiger  stofwisseling  blijken  te  be- 
zitten dan  grootere,  een  feit  dat  geheel  overeenstemt  met  de 

theorie  die  voor  kleinere  dieren  naar  evenredigheid  grootere  ver- 
liezen van  arbeidsvermogen  postuleert. 

Uit  de  tabellen,  die  door  stohmann  worden  meegedeeld  *) 
blijkt,  dat  een  geit.  die  per  dag  1  a  1,5  L.  melk  produceerde 

per  dag  en  per  KG.  lichaamsgewicht,  gemiddeld  bijna  4  G. 

plantenvezel  verteerde,  terwijl  te  gelijker  tijd  per  dag  en  per 

K.  G.  lichaamsgewicht  4,8  G.  eiwitlichamen  werd  opgenomen. 

Alles  ie  zamen  vattende,  meen  ik  niet  te  overdrijven,  indien 

ik  de  per  dag  en  per  K.  G.  lichaamsgewicht,  door  de  geit  ver- 
teerde zuivere  cellulose  op  3  G.   stel. 

Terwijl  men  nu,  steunende  op  de  in  proefstations  verkregen 
resultaten,  in  staat  is  den  veehouder  een  rationeele  voederleer 

voor  te  schrijven,  blijft  bij  dit  alles  de  wetenschappelijke  be 

hoefte  onbevredigd.  De  physioloog  zou  willen  weten  in  welke 

afdeelingen  der  spijsverteeringsbuis  en  door  welke  vochten  de 

cellulose  wordt  opgelost  en  welke  omzettingen  daarbij  plaats 
hebben.  Voor  zoo  verre  ik  de  literatuur  ken  is  het  wel  be- 

proefd antwoord  te  geven  op  de  vragen,  die  den  physioloog  in 

de  eerste  plaats  belangstelling  inboezemen,  maar  is  het  niet  ge- 

lukt bevredigende  opheldering  te  geven . 

Door  fünke  werd  reeds  in  1855  f)  meegedeeld,  dat  het 

secreet  van  het  nauwe  gedeelte  van  den  blinden  darm  (processus 

vermicularis  ?)  der  konijnen  onder  kunstmatige  digestie  cellulose 

onveranderd  liet  en  dat  zweedsch  filtreer- papier,  in  dit  orgaan 
van  het  levende  dier  gebracht,  daaruit  onveranderd  te  voorschijn 

kwam.  Eunke  verzwijgt  niet  dat  hij  een  tegengestelde  uitkomst 

verwacht  had.  Even  als  fünke  verkreeg  hofmeester,  die  de 

werking  van  speeksel  en  maagsap  op  cellulose  onderzocht,  slechts 

negatieve  resultaten  §). 

In    de    maanden    Juli    en    Augustus  van  dit  jaar  hebben  de 

*)  Biologische  Stadiën  von  f.  stohmann,  lstes  Heft,  pag.  89. 

f)  Lehrbuck  der  Physio'ogie. 

'))  Bericht  über  das   Yeterinarwesen  im  Königreiche  Sachseti  für  das  Jahr  1874 

TEfiSL     EN    MEDED.    AFD.    NATUUBK.    2de   REEKS.    DEEL   IX.  25 
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heeren  aronstein  en  van  der  harst  met  mij  in  het  laborato- 

rium der  veeartsenijschool  samengewerkt,  ten  einde  te  beproeven 

door  kunstmatige  digestie  cellulose  oplosbaar  te  maken.  De  cel- 

lulose werd  bereid  uit  watten  en  uit  zweedsch  filtreer-papier. 

Uit  laatstgenoemde  stof,  door  oplossen  in  koper-oxyd-ammoniak 
en  neerslaan  met  zoutzuur,  ilet  praecipitaat  werd  met  kookend 

water  uitgewasschen  en  daarmede  herhaalde  keeren  voortgegaan, 

nadat  geel  bloedloogzout  het  nitraat  niet  meer  kleurde.  De 

aldus  verkregen  cellulose  werd  zoowel  in  vochtigen  toestand  als 

na  drooging  bij  100°  C.  met  de  kunstmatige  digestievloeistof 
vermengd.  De  slijmvliezen  der  spijs  verteerings  werk  tuigen  en  de 
alvleeschklier  werden  in  volkomen  verschen  toestand  met  water 

gereinigd,  in  kleine  stukken  geknipt  en  met  zuivere  geconcen- 

treerde glycerine  (volgens  het  voorschrift  van  von  wittich)  over- 
goten. Na  dagen  lang  aftrekken  werd  een  hoeveelheid  aftreksel, 

dat  door  bezinken  helder  was  geworden,  met  verdund  zoutzuur 

of  met  een  verdunde  oplossing  van  natrium-carbonaat  vermengd, 

de  cellulose  toegevoegd  en  het  mengsel  dagen  lang  bij  een  tem- 

peratuur van  ongeveer  38°  C.  gedigereerd.  Ook  werd  beproefd 
of  de  opeenvolgende  inwerking  van  verschillende  glycerine- af- 

treksels tot  het  gewenschte  resultaat  zou  voeren.  Daar  veron- 
dersteld werd  dat,  zoo  cellulose  door  kunstmatige  digestie  kon 

opgelost  worden,  druisensuiker  zou  gevormd  worden,  werd  nooit 

verzuimd  op  druivensuiker  te  reageeren.  De  helder  afgegoten 

vloeistof  of  het  nitraat  werd  vermengd  met  enkele  druppels 

kali-hydraat  en  daarna  onder  schudden  met  een  weinig,  zeer  ver- 
dunde oplossing  van  kopersulfaat,  totdat  de  kleur  tegen  een 

witten  achtergrond  gezien  lichtblauw  zag.  Het  volume  vocht 

werd  in  twee  helften  en  wel  in  reageerglaasjes  van  gelijk  cali- 
ber  verdeeld  en  slechts  een  dezer  verwarmd.  Indien  een  aldus 

bereide  vloeistof  een  lichaam  bevat,  dat  koper-oxyde  reduceert, 
verraadt  zich  de  geringste  hoeveelheid  van  dit  lichaam  door 

ontkleuring  der  verwarmde  helft.  Geringe  ontkleuring  wordt 

nog  zichtbaar  door  vergelijken  met  het  niet  verwarmde  buisje. 

Bij  krachtige  reductie  ontstaat  een  rood,  respectief  geel  bezinksel. 

Deze  methode,  die  door  brücke  is  aangegeven  en  die  zeer  kleine 

sporen  suiker  aantoont,  geeft  meer  vertrouwbare  uitkomsten  dan 

de  reactie  met  proefvocht. 
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Hoewel  er  gedurende  den  gang  van  het  onderzoek  een  periode 

geweest  is,  waarin  we  meenden  zekerheid  te  hebben  verkregen, 

dat  de  blinde  darm  (geit)  het  orgaan  is,  dat  cellulose  in  suiker 

omzet,  deed  voortgezet  onderzoek  ons  weer  twijfelen  aan  de 

juistheid  van  deze  uitkomst.  De  kleur  van  het  bezinksel  was 

niet  die,  welke  door  opzettelijke  toevoeging  van  suiker  te  voor- 
schijn trad.  Ze  had  meestal  iets  vuils,  grauwachtigs.  Ook  waren 

de  reacties  zeer  wisselvallig.  Onze  slotsom  luidde,  dat  we  niet 

durfden  verzekeren  ooit  een  lichaam  te  hebben  gevonden,  dat 
reacties  als  die  van  drui vensuiker  vertoonde  en  dat  we  onze 

negatieve  uitkomsten  de  moeite  van  het  publiceeren  niet  waard 
achtten. 

In  September  ben  ik  op  nieuw  begonnen  en  heb  het  onder- 
zoek tot  nu  toe  voortgezet.  In  het  bezit  van  resultaten  die 

geen  twijfel  meer  toelaten,  acht  ik  het  oogenblik  gekomen  die 

te  publiceeren,  doch  bepaal  mij  thans  tot  de  hoofdzaak.  Wan- 

neer men  het  dunne  gedeelte  van  den  blinden  darm  der  ko- 
nijnen in  volkomen  verschen  toestand  met  water  reinigt,  in 

stukken  knipt  en  24  uren  onder  spiritus  van  85  pCt.  laat 

staan,  daarna  aan  de  lucht  laat  uitdroogen  en  met  glycerine  in 

een  mortier  innig  mengt  verkrijgt  men  een  emulsie  die  uiterst 

langzaam  bezinkt.  Enkele  droppels  van  het  helder  afgeschonken 

aftreksel  worden  met  natrium -carbonaat  oplossing  (0,2  pCt.)  ver- 
mengd en  met  vochtige,  scheikundig  zuivere  eellulose  bedeeld. 

Na  een  paar  dagen  digestie  bij  ongeveer  38°  C.  opaliseert  de 
vloeistof,  ook  na  met  zorg  gefiltreerd  te  zijn.  De  proef  van 

beücke  geeft  niet  alleen  ontkleuring  der  vloeistof  maar  een 

vrij  aanzienlijk  steenrood  praecipitaat.  Wordt  natrium-carbo- 

naat  oplossing  met  het  glycerine-aftreksel  zonder  cellulose  gedi- 

gereerd, of  bij  aanwezigheid  van  cellulose  de  natrium-carbonaat 
oplossing  vervangen  door  zoutzuur  (0,2  pCt,)  dan  geeft  de 

proef  van  bilücke  absoluut  negatieve  uitkomsten. 

Ik  meen  derhalve  gerechtigd  te  zijn  uit  te  spreken  dat: 

het  slijmvlies  van  den  processus  vermicularis  der  konijnen  een 

secreet  levert,  dat  bij  alkalische  reactie,  cellulose  omzet  in  een 

in  water  oplosbaar  lichaam,  welk  lichaam  zich  bij  de  proef 

van  brücke  verhoudt  als  druivensuiker  en  ook,  hoogstwaarschijn- 

lijk   bij   nauwgezet  onderzoek  druivensuiker  zal  blijken  te  zijn* 

25* 
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Of  aan  andere  gedeelten  van  den  darm  gelijke  functie  toe- 
komt waag  ik  voor  als  nog  niet  te  beslissen.  De  eigenlijke 

blinde  darm  gaf,  even  als  de  prosessus  vermicularis  behandeld, 

negatieve  resultaten. 

Verder  is  mij  gebleken  dat  vloeistoffen  die  door  kunstmatige 

digestie  zijn  verkregen  groote  hoeveelheden  suiker  kunnen  be- 

vatten zonder  dat  die  suiker  bij  de  proef  van  brücke  koper- 
oxyde  reduceert.  Wanneer  n.1.  verzuimd  wordt  het  dierlijk 

weefsel  vooraf  met  spiritus  te  behandelen  bevat  het  gefiltreerde, 

volkomen  heldere  glycerine-aftreksei  een  tamelijke  hoeveelheid 

albummaten.  "Vermengt  men  dergelijk  aftreksel  met  water  en 
lost  in  het  mengsel  een  groote  hoeveelheid  druivensuiker  op 

dan  geeft  de  proef  van  bhücke  een  violette  verkleuring  (reactie 

op  eiwitlichamen)  en  geen  spoor  koper-oxydule. 

Merkwaardig  zou  het  zijn  indien  ook  de  processus  vermicula- 
ris van  den  mensch  de  eigenschap  bezit  cellulose  in  suiker  om 

te  zetten.  De  tegenwoordig  algemeen  aangenomen  meening 

omtrent  dit  orgaan  zou  dan  wijziging  behoeven. 

Ik  ben  de  eerste  die  erkent  dat  hetgeen  thans  aan  het  licht 

is  gebracht  weinig  bedraagt  in  vergelijking  met  hetgeen  nog 

gedaan  moet  worden  en  ben  dan  ook  voornemens  het  onderzoek 

verder  uit  te  breiden.  Ik  weet  echter  dat  ik  moeilijk  tijd  zal 

vinden  om  het  vraagstuk  des  digestie  van  cellulose  volledig  op 

te  lossen  en  zal  mij  daarom  verheugen  wanneer  anderen  door 

mijne  mededeeling  er  toe  gebracht  worden  hunne  krachten  daar- 
aan ten   beste  te   geven. 

Utrecht,  November  1875. 
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